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PENGAI{TAR PENERBIT

Al Hamdutittahi Rabbil' Alamiin menryl<anungkapan png tepat untuk

mengekspresikan rasa syukur kami kepada Allah Azza wa Jalla atas

rampungnya proses terjemah dan pengeditan kitab tafsir Ath-Thabari ittr.

Shalawat dan salam semogatercurahkan kepada manusia pilihan danpanutan

umat, Mghammad SAW, keluarganya' paxa sahabafirya serta orang-orang

yang mengilarti j ejak mereka.

Perkembangan bul$Fbulaltaftir memang tidak sedahryrat perkembangan

buku-bukufikihlangdimilikiolehsetiapmadztrab.Dilndonseiasendiriulama-

ulama yang berkecimpung dalam ilnu ini masih terbilang langka, sehingga

karya-karya dalam bidang tafsir pun masih dapat dihitung oleh jari' Dari sini

kamiberinisiatifuntrkme,mberikansunbangsihpenerjerratranHtabta&trJani'

Al Bayan an Ta'wil Ayi Al Qur'ankaryaimam besar, Ibnu JarirAth-Thabarl

yang kami dedikasikan untuk masyakat muslim Indonesi4 agar kita dapat

membaca dan mematrami maksud dan tujuan Firman Allatr melalui buatr

pemikiran sang Imam besar ini.

Dalam edisi terjemah ini pertu diketatrui oteh parapembac4 bahwa tidak

semua syair dalam kitab ini kami masukan dalam edisi terjemahnya, hal itu

kami lakukan untuk menyederhanakan penjelasan agar terfokus kepada

masalatr penafsiran dan penakwilan ayat-ayat'

Altrimya, l<ami mengharapkan saran dan l<ritik dali belbagai pihak turtuk

perbaikan dan kesempurnaan karya berharga ini. KepadaAllah jua kami

berharap, semoga upaya ini mendapatkan penilaian yang baik di sisi-Nya'

Amin

Jakarta, September 2007

PustakaAzzam
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TdstuArh:Il'rlDr'{

SURAH ALAT}IFAAL

MADAI{TYATI

Jumlah aryatz 75

;)Eti$#,
Y a Allalu benlunloh kemudalwn

Pendapat tentang tafsir suratr yang disebut dengan nama suratt

Al Anfaal (harta rampasan perang).

t #i'jfr tlii\3iAs ;+ 369ii $ 
",:--**i & 6;s-

@'*"3 K "Liit;t l'i{ \#t"P$. 61t

"Mqekamaurryol<mtl<epadarrut'etfi ang(pernbagtarl)

hartaranrpasanperartg.Iktal<mtlahr'Hartararnpasart
perang kepunyaon Nlah drrr,Ras.tl, oleh sebah iat

bertakwalahkepada Nlah dmt perbaikilah petlrubungan di

antar a s e s ct:ffrafi yu ; dm tuaflah l<ep ada Nloh dan Ras-ul.Ny a

jila l<arru adalah cr(mg'otong yolngbdtflimt' ."

(Qs. Al Anfaal [8]: 1)



SurahAJAnfaal

rakwir firman Anah: )i)(, & 3vt<ii.,f it-ri,Vf ,t 6I;:r-
(Mereka menanyakan kepadamu tentang [pembagianJ harta
rsmpasan perang. Katahanlah, ,rHarta rampasan perang kepunyaan
Allah dan Rasul.')

Abu Ja'far berkata: para ahli takwil berbeda pendapat
tentang makna lafazhJriiYiy*g disebutkan Allah di tempat ini.

Sebagian berpendapat bahwa JGiVi adalah harta rampasan
perang, maka makna ayat tersebut adalah, "wahai Muhammad,
sahabat-sahabatmu bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang
yang engkau dan para sahabatmu peroleh pada perang Badar. Untuk
siapakah harta rampasan itu? Katakanlatr, .Harta rampasan itu unfuk
Allah dan Rasul-Nya'."

Mereka yang berpendapat seperti itu adalatr:

15678. Ibnu waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: waki
menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid bin Amr
menceritakan kepada kami dari Hamad bin zaid., dari
Ikrimatr, tentang ayat, ,JtiiYi & i$gr-,,Mereka menanyakan
kepadamu tentang al anfaal,,,ia berkata, ,,,1tii:Yiadalah harta
rampasan perang."l

15679. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari
Mujahid, tentang ayat, .jliirJi rf ,fr;tt_,,Mereka menanyalun

Abu ubaidatr dalam Majaz Al Qur'an On4q,Al Mawardi dalam An-Nukat wa
Al Uyun (3 D92), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad At Mas ir (3/3 I 8).
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kepadamu tentang al anfoal," ia berkata, *J-fii$i adalatr harta

rampasan Perang."2

15680. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, ia berkata, " J-Uf'ii adalah harta rampasan perang'"3

15681. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami dari Juwaibir,

dari Adh-Dhahhak, tentang ayat, dfrfii & e;6-"Merelw
menanyakan kepadamu tentang al anfaal," ia berkata,

" J-tii\ii adalah harta rampasan perang."4

15682. Diceritakan kepadalu dari Al Husein bin Al Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu',adz berkata: ubaid bin sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkata, tentang ayat, $ti & 6$-"Mereka
menanyakan kepadamu tentang al anfaal," ia berkata,

"J-Gi$i adalatr harta rampasan perang."5

15683. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatt

bin shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu

Abbas, tentang ayat, Jrii\ii $ i$;G3-"Mereka menanyakan

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail Ql3lg),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Uasirlltgtg), dan Abu Ja,far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Q.r'm Qll29).
Ibid.
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al uytn QngD dan Ibnu Al Jauzi dalarn zad

Al Masir (3/318).
Ibid.

2

3

4

5
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kcpadamu tentang al anfaal," ia berkata, "dtii{i adala}r harta

rampasian perang."6

15684. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat,

J-Lf'ii & .;$f;;"Mereka menanyakan kepadamu tentang al
anfaal," ia berkat4 "dftqii adalah harta rampasan perang."7

15685. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang ayat, dtiili ,i 6;gt-
"Mereka menanyalwn kcpadamu tentang al anfaal," ia
berkata, "d6i$i adatah harta rampasan perang."8

15686. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,"' 
".1-Uitji adalatr harta ramp:lsan peran g."s

15687. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al
Mubarak menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari

Atha', tentang ayat, J-tiiqji & ,fij|3-"Mereko menanyakan

6

7

t

9

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(511649).
Al Mawardi dalam An-Nul@t Al Uyn (31292), Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al
Masir (3/318), dan Ibnu Abu Hatirn dalam tafsirnya (51649).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1649),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(3/3 I 8), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3D92).
Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (2/496) dan Ibnu Katsir dalam
tafsirnya (7/5).
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lcepadamu tentang al anfaal," ia berkata, *J-tii{i adala}r harta

rampasan perang."lo

Ada yang berpendapat bahwa dUr{i adala}r harta pasukan

perang. Mereka yang berpendapat seperti itu adalah:

15688. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin Shalih bin

Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Telah sampai

riwayat kepadaku tentang makna ayat, J("<Ji ,i i(,;,6-
"Mereko menanyakan kepadamu tentang al anfaal," ia

berkata, "d6fji adalah harta pasukan perang."ll

15689. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Jabir bin

Nuh menceritakan kepada kami dari Abdul Malik, dari Atha',

tentang ayat, )jii)rt b liu,$i 4i 
",J-t".;i & ;$r;;"Mereka

menanyakan kepadamu tentang al anfaal. Katalanlah,

'Harta rampason perang kepurryaan Allah dan 'Rasul',"

maksudnya adalatr, itr,r merupakan harta kaum musyrik yang

diperoleh kaum muslim tanpa peperangan, baik dalam bentuk

hewan, hambasahaya, maupun benda-benda. Nabi

Muhammad SAW berhak melakukan apa saja terhadap

semua itu.l2

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511649), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyrn (3D92), Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3/318), Al Baghawi dalam
Ma'alim At-Tanzil (21595'), dan Abu Ha1ryan dalam Al Balv Al Muhilh (5D68).
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyn (3292),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Mosir (3/318), Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Waiiz Q1498), dan Ibnu
Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1653).
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (21595), Abu Hayyan dalarn Al Bahr Al
Muhith (51268), Al Quthubi dalam tafsirnya(71362), dan Al Mawardi dalam An-
Nukat wa Al Uyun (3D92), akan tetapi ia meriwayatkannya dari Ibnu Abbas.
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15690. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Numair menceritakan kepada kami dari Abdul Malik, dari

Atha', tentang ayat, )(i$i & ,;(t$t-"Mereka menanyakan

kepadamu tentang al anfaal," bahwa itu adalatr harta yang

diperoleh kaum muslim dari kaum musyrik tanpa

peperangan, baik dalam bentuk hambasahaya laki-laki

maupun hambasaya perempuan, atau barang-barang.'3 Nabi

Muhammad SAW berhak melakukan apa saja terhadap

semua ifu.la

15691. ...berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Az-Znhi, bahwa Ibnu Abbas pernah ditanya

tentang latazcr- d6rYi lalu ia menjawab, "Pakaian dan

kuda."ls

15692. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "J-lirrJi

adalah sesuatu yang diambil dari barang-barang yang jatuh

Dalam semua naskah manuskrip tertulis 11g . S"arrgt an dalam naskah Al
Allamah Syaikh Mahmud Syakir tertulis JiJ y"ng artinya harta orang dalam
perjalanan.
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (21595), Abu Ha1ryan dalam Al Bahr Al
Muhrth 6D68), Al Qurttrubi dalam tafsirnya (71362), dan Al Mawardi dalam
An-Nukat wa Al Uyun (31292), akan tetapi beliau meriwayatkannya dari Ibnu
Abbas.
Abu Hayyan dalan Al Bahr Al Muhith (5D68) dan Ibnu Athiyyah dalam Al
Muharrar Al Wajiz Q/498), tetapi mereka berdua mengatakan bahwa maknanya

adalah sesuatu yang diberikan pemimpin kepada pasukan perang dalam bentuk
pedang atau kuda, bukan pakaian dan kuda.
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setelah harta rampasian perang dibagikan. Itglah harta milik

Allah dan Rasul-NYa."l6

15693. Al Qasim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Utsman bin Abi

Sulaiman memberitatrukan kepadaku dari Muhammad bin

Syihab, batrwa seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu

Abbas, "Apakah J-tii{i ?" Ia menjawab, "Kuda, baju besi,

dan tombak."lT

15694. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul warits bin

sa,id menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij

berkata: Atha' berkata, "J-6tti adalah kudq baju besi, dan

pakaian."ls

15695. Mutrammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mutrammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Az-Ztth/i, dari Ibnu Abbas, ia berkata,

.,Pada zarnar. datrulu, seorang pasukan perang dibenarkan

mengambil pakaian dan kuda pasukan lain."le

15696. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Malik bin Anas

memberitahukan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Al Qasim

bin Muhammad, ia berkata: Aku mendengar seorang laki-laki

bertanya kepada Ibnu Abbas tentang makna lafazcr- d.ifj(

Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Waiiz Q1298).
As-suyutiri dalam Ad-Durr Al Mantsur (4/9), makna yang sama dengannya.

Xami iiAat menemukan atsar denganlafaztr seperti ini dari Atha'

Abdunazzaq dalam tafsirnya (2/l l0).

l6

t7

t8

l9
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Ibnu Abbas lalu menjawab, "Kuda dan pakaian termasuk

d6f'ii." Kemudian orang itu kembali bertanya, dan Ibnu
Abbas menjawab dengan jawaban yang sama. Kemudian

orang itu berkata, "d6iYi yang disebutkan Allah dalam Al
Qur'an, apakatr maknanya?" Orang ifu terus bertanya hingga
hampir membuat gusar Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pun berkata,

"Apakah kamu tatru apa yang harus dilakukan terhadap orang

seperti ini? Seperti Shabigh yang pernah dipukul LJmar.,,20

15697. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Az-Zthi, dari Al
Qasim bin Muhammad, ia berkata: Ibnu Abbas berkata,

"Demi Allah, Allah hanya mengutus Nabi Muhammad SAW
sebagai pemberi peringatan, memerintatrkan sesuatu, serta

menghalalkan dan mengharamkan sesuatu'. "

"'.' Al Qasim berkata, "Ada seorang laki-laki bertanya kepada

Ibnu Abbas tentang makna lafazh d6tY( Ibnu Abbas lalu
menjawab, 'Seorang pasukan perang mengambil kuda dan

senjata pasukan lain'. Laki-laki itu lalu kembali rnenanyakan

pertanyaan yang sama. Ibnu Abbas pun menjawab dengan

jawaban yang sama. Laki-laki itu kembali mengulangi
pertanyaannya, sehingga membuat Ibnu Abbas marah, maka

Ibnu Abbas berkata, 'Tahukah kamu orang seperti ini?
Seperti Shabigh yang dipukul umar hingga darah mengalir

20 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1651).



T$stuAdl,:l?natui

dari belakangnya atau dari dua kakinya'. Laki-laki itu lalu

berkata, 'Allah murka kepadamu karena lJmar'."2!

15698. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al
Mubarak menceritakan kepada kami dari Abdul Malik, dari

Atha', tentang ayat, J-tl1i ,i 6it'Zt- "Mereka menanyakan

kepadamu tentang al anfaal," ia berkata, "Mereka bertanya

kepadamu tentang harta kaum musynk yang diperoleh kaum

muslim tanpa peperangan, seperti hewan atau hambasahaya.

Semua itu menjadi milikNabi Muhammad SAW."22

Ada yang berpendapat bahwa J-l.iiti adalah pembagian harta

rampasan perang sebanyak seperlima bagi yang berhak menerimanya.

Mereka yang berpendapat seperti ini adalah:

15699. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Warits bin

Sa'id menceritahan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang ayat, J-liirji ;| i(,i(:t-"Mereka menanyakan

lrcpadamu tentang al anfoal," ia berkata, "Ifu adalatt

pembagian harta rampasan perang sebanyak seperlima.

Orang-orang Muhajirin berkata, 'Jangan berlakukan

pembagian harta rampasan perang seperlima kepada kami.

Abdunazzaq dalam tafsirnya (2lll0) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (716\.

Kemudian dia memberikan komentar, "Sanadnya shalli.hhingga sampai kepada

Ibnu Abbas. Dia menjelaskan bahwa makna lafaztr Jiitt adalah pakaian atau

sejenisnya yang diberikan pemimpin kepada pasukan perang, setelah pembagian

harta lampasan perang. Itulah yang dipahami sebagian besar ahli fikih dari
lafazh.[i3t ."
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (21595), Al Mawardi dalam An-Nukat wa
Al Uytn (3n92), dan Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al lYajiz Q1498).

2l
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Mengapa seperlima itu diambil dari harta rampasan perang

milik kami?' Allah lalu menjawab dengan firman'Nya, 'Itu
untuk Allah dan Rasul-Nyu'.""

15700. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abbad bin Al
Awwam menceritakan kepada kami dari Al Hajjaj, dari Ibnu

Abu Najih, dari Mujahid, bahwa mereka bertanya kepada

Nabi Muhammad SAW tentang pembagian harta rampasan

perang sebanyak seperlima setelah pembagian empat

perlima. Lalu turunlatr ayat, d6iYi ,, i(;'6- "Merelm

menanyakan kcpadamu tentang ol anfaal.'a4

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang lebih utama tentang

makna J-lrrtii adalatr yang mengatakan bahwa ia adalah tambatran

pembagian harta rampasan perang yang diberikan oleh pemimpin,

baik kepada sebagian pasukan perang maupun kepada mereka

semtihnya, baik harta itu diambil dari jatatrnya atas hak mereka dari

pembagian harta rampasan perang, maupun dari harta lain yang

sampai kepadanya, atau karena sebab lain. Itu dilakukan untuk

memberikan motivasi kepada pasukan perang, demi kebaikan mereka

dan kaum muslim, atau kebaikan salah satu kelompok. Termasuk di

dalamnya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, yaitu kuda, baju

besi, atau sejenisnya. Termasuk juga di dalamnya seperti yang

dikatakan oleh Atha', yaitu hambasahaya atau kuda yang diberikan

orang-orang musyrik kepada kaum muslim. Semua itu merupakan

tanggung jawab pemimpin, jika yang mereka peroleh itu tanpa

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uytn QngD dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad
Al Masir (3/318).
Ibnu Katsir dalam tafsirnya(716).

23
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kekerasan. Pemimpin hanrs melalrukan tindakan yang mengandung

kebaikan bagi agama Islam. Termasuk juga di dalamnya harta yang

diperoleh kaum muslim dengan cara kekerasan.

Kami berpendapat seperti itu karena makna kata ,1iili dalam

batrasa Arab adalah tambatran terhadap sesuatu. Jika aku memberikan

tambahan sesuatu kepada Anda, maka dalam ungkapan bahasa Arab

adalatr, tJK'oAiJ dan rii |!Anl. rut" it-tl\ii adalah bentuk jamak dari

ji3i, rcp"rti rurgkapan Labid bin Rabi'atr dalam syair berikut ini:

';L;j'1, 
lt )\U.) 

',ji'; g: ,ty"t\
"sesungguhnya tahwa kcpada Tuhan kita

adal ah s eb aik-b aik keut amaan.

Dengan izin Allah sesuatu tertundo dan terlaksanq."25

Jika maknanya seperti yang telah kami sebutkan, maka

pemimpin yang memberikan tambatran terhadap jatatr harta rampasan

perang kepada seorang pasukan, baik karena tindakannya yang lebih

dari yang lain, maupun karena kaum muslim yang lain tidak

membutuhkan, kemudian pemimpin memberikan jatah tambatran

kepadanya, maka hukum jatatr tambahan itu sama seperti sesuatu yang

diperoleh seorang pasukan perang, jatah yang ia peroleh itu adalah

tambatran terhadap jatah harta rampasan Perang yang ia dapatkan,

karena tambahan itu dianggap sebagai jl$imestipun terkadang dalam

25 Bait syair ini disebutkan dalam Diwan Labid bin Rabi'ah dari sebuah syair yang

panjang. Dalam syair tersebut Labid bin Rabi'ah bercerita tentang perasaan,

likap, dan keputusasaannya karena kehilangan saudara laki-lakinya. Lihat
Diwan Labid 6in Rabi'ah (hal. 139). Syair ini juga disebutkan dalam Tafsir Al
Qurthubi (7t361), Tafsir Al Bahr Al Muhith (5D67), dan Maiaz Al Qur'anlcarya
Abu Ubaidah (11240).
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kondisi tertentu menjadi wajib. Bukan berasal dari harta rampasan
perang yang telatr dibagikan.

Demikian juga dengan harta yang diberikan kepada seseorang
yang tidak memiliki jatah, juga disebut pr, u."a meskipun harta itu
diperoleh dengan cara kekerasan, tetapi tidak termasuk dalam harta
yang dibagikan.

Jika demikian, perbedaan antara t#iii a.n jigi uaA"n, harta
kaum musyrik yang diberikan Allatr kepada kaum muslim dengan cara
mengalatrkan kaum musyrik dengan kekerasan, baik ada yang

memberikan tambahan harta maupun tidak disebut iJirlJr. Sedangkan
jbi adalatr harta yang diberikan kepada pasukan, baik karena tindakan
mereka, maupun karena kaum muslim ia yang lain tidak
membutuhkannya, dan itu bukan berasal dari harta ftlmpasan perang

yang telah dibagikan.

Jika demikian makna jbr, mafca takwil firman Allah tersebut

adalali; "rily'ahai Muhammad, sahabat-satrabatnu bertanya kepadamu

tentang kelebihan harta dari harta rampasan perang kafir Quraisy yang

terbunuh pada perang Badar yang telah dibagi-bagikan, kelebihan itu
diberikan kepada orang-orang yang menerimanya. Katakanlatr kepada

mereka bahwa itu milik Allah dan Rasul-Nya, bukan milikmu. Allah
menjadikannya sesuai kehendak-Nya. "

Terdapat perbedaan pendapat tentang sebab turunnya ayat di
atas. Sebagian berpendapat bahwa ayat tersebut berkenaan dengan

harta rampasan perang Badar, karena Nabi Muhammad SAW
memberikan harta tambahan kepada beberapa orang lantaran tindakan
mereka. Ada beberapa orang yang bergerak cepat, sedangkan yang

lain menetap bersama Rasulullah SAW. Kemudian mereka berbeda
pendapat tentang itu setelah perang berakhir. Allah lalu menurunkan
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ayat tersebut kepada Rasul-Nya. Allah memberitatnrkan kepada

mereka batrwa tindakan Rasulullatr SAW itu adalah sebuatr keputusan

dan itu boleh dilakukan.

Mereka yang berpendapat seperti ini adalatr:

15701. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami,

ia berkata: Aku mendengar Daud bin Abi Hind menceritakan

dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW

bersabda, t:ii {ti firi rk ,S,t i1 fir I tt iti tk 2 tk ok Jl',i
$?j "Barangsiapa mendatangi tempat anu dan anu, maka ia

mendapatkon anu dan anu, atant, barangsiapa melakukan

anu dan anu, maka ia memperoleh anu dan anu'." Para

pasukan yang masih muda lalu segera melaknkan itu,

sementara pasukan yang berusia tua berada di sekitar

bendera. Ketika Allah memberikan kemenangan-kepada

mereka, mereka datang meminta apa yang telah ditetapkan

Rasulullah SAW unttrk mereka. Sementara itu, pasukan yang

berusia tua berkata, "Janganlah kamu mengambilnya,

sementara kami tidak mendapatkannya." Allah lalu

menurunkan afit, +pi e$it).$3 6i \;i;li "oleh sebab

itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan

di antora sesamamu."26

15702. Al Mutsanna menceritakan kepada karni, ia berkata: Abdul

A'la menceritakan kepada kami. Ibnu Waki' menceritakan

kepada karni, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada

kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami dari

26 Al Haitsami dalam Mawoid Azh-Zhan'an (l?43).
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Ikrimatr, dari Ibnu Abbas, ia.berkata, "Pada perang Badar

Rasulullah SAW bersabda, lki tk l,li tii'') tii; 'e! U
'Barangsiapa melahtkan anu dan anu, maka ia memperoleh

ontt'. Para pasukan yang masih muda pun segera

melakukannya. Sementara pasukan yang telah berusia tua

tetapberadadibawa}rbendera.Padasaatpembagianharta

rampasan perang, mereka datang meminta harta yang telah

dijanjikanuntukmereka.Pasukanyangtela}rberusiafualalu

berkata,'Janganlatrkamumelupakankami,karenakamijuga

ikut berjuang bersamamu, kami berada di bawah bendera'

Jikakamudiserangmakakamupastiakankembalikepada
kami'. Mereka pun bertikai. Allatl lalu menururrkan ayat,

irti;t;t:'Kt \$;ul"s;1rr i Jr,iivi ,;i ".tlati & i6M-
,*i 3 o.ii/r3 .i{ \*rrrp;,Mereta menanyatran

lrepadamu tentang (pembagian) harta rail'pasan perang'

Katalanlah, 'Harta rampasan perang lrepunyaan Allah dan

Rasul,olehsebabitubertalm,alahlrepadaAllahdan
perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah

kepadaAltahdanRasul-Nyajilralramuadalahorang-orang
yang beriman'."21

15703. Ishaq bin Syatrin menceritakan kepadaku, ia berkata: Khalid

binAbdullatrmenceritakankepadakamidariDaud,dari
Ikrima}r,darilbnuAbbas,iaberkata,..Padasaatperang
Badar, Rasulullah SAW bersabda, q $Ei gi; os tiE ''yf 

";i

27 Ibnu Abi Syaibah dalarn Al Mushannaf (8t469), Al Maghazi @ab. 39, hadits no'

9), dan et u^toiiii tz'tizt>, ia- beri<ata' 
;'haaits ni shahtt'' Al Bukhari

menganggap ttcrimafr seUagai f'6ut', tan Vtustim menganggap Daud bin Abi

Hind sebagai tru;iatr-'; a &-orairaai berkata, "Hadits ini shahih berdasarkan

tv"tut af d'"Ur*i." Al Baihaqi dalamAs-Sunan(61315)'
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Ketikamerekadiberikemenangan,pasukanyangberusiafua

berkata, .Kami juga ikut berjuang bersamamu. Jika kamu

kalah maka kamu pasti mundur kepada kami. oleh karena

itu, janganlah pergi membawa harta rampasan perang dan

meninggalkan kami'. Akan tetapi pasukan yang berusia muda

tetap tidak mau memberikannya kepada mereka' mereka

berkata,'Rasulullah telatr menetapkannya untuk 
-kami'. 

Allatl

lalu menurunkan ayat, )i)t;l, Jrl'Si .f ",,t-t"(Ji & 6;6-
'Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta

rampasan perang. Katakanlah, 'Harta rampasan perang

lcepunyaan Allah dan RasuL " Ia mengatakan: Itu lebih baik

bagi mereka. walaupun demikian Rasulullatr sAw bersabda,

'Taatlah kalian kepadaht, sesunggahnya aht yang lebih

me n get ahui t e nt an g itu'.'28

15704. Mutrammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdul wahtrab menceritakan kepada kami, ia

berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Ikrimatr,

tentang ayat, )rd)t ;t, 36f ii,$ "-Jff'Vi & 6F'- "Meretca

menanyalrankepadamutentang(pembagian)hartarampasan

Perang. Katalunlah, 'Harta ramp(Nan perang kepunyaan

,Flr 'Barangsiapa melah*an anu maka ia akan

mendapatkan anu dari an-nafi" Para pemuda pun maju'

sedangkan pasukan yang berusia tua tetap menjaga bendera'

tidak ikut bertemPur.

28 HR. Abu Daud dalam As-Sunan Q737), Al Baihaqi dalam l1-Sznan (6D91),

a- n Hakim aii61xn n Mustathak QnZq, ia berkata, "Sanad hadits ini

ihoh;h,meskipun ei guk*ru,i dan Musiim tidak meriwayatkannya." Disetujui

oleh Adz-Dzatrabi. Al Baghawi dalarr, Syarh As'sunnah (l l/112)'
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Allah dan Rasull" Ia berkata, "Pada saat perang badar,

Rasulullatr SAW bersabda, t? Ilr tt U k '61 i
,Barangsiapa melahtlutn anu mala akan mendapatkan anu

dari an-naftl'. Para pasukan yang berusia muda pun

melakukan itu.

Pada saat pembagian harta rampasan perang, pasukan yang

berusia tua berkata, 'Kami adalah para penjaga bendera, kami

juga berjuang untukmu'. Allah lalu menurunkan ayat,. 
-$

ii irj'ii \ilY)'A; 3ri \iy -1:'if 13;;rl')ii):$ ;t 36)$ |

',D3 AK ;;!'Katakanlah, "Harta rampasan perang

kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertalwalah

kepada Allah dan perbaialah perhubungan di antara

sesamafnu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya iika
lramu adalah orang-orang yang beriman. "29

15705. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

''-menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub Az-hftri

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Mughirah bin

Abdunatrman menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari

sulaiman bin Musa, dari Makhul (maula Hudzail), dari Abu

Salam, dari Abu umamah Al Bahili, dari ubadah bin Ash-

Sharnit, ia berkata" "Ketika mereka berbeda pendapat tentang

harta rampasan perang Badar, Allah menurunkan ayat,

J-1^,Jji & 6;6-'Mereka menanyakan kepadamu tentang al

anfaal',hingga ayat,'WSK uyJilw pamu adalah orang-

2e Al Baihaqi dalam ls-.Sznan (6D92).
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orang yang beriman'. Rasulullah SAW lalu membagikannya

sama rata."3o

15706. Ibnu Humaid menceritakan kepada kq-i, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Muhammad, ia berkata:

Abdunahman bin Al Harits dan lairurya menceritakan

kepadaku dari sahabat-sahabat kami, dari Sulaiman bin Musa

Al Asydaq, dari Makhul, dari Abu Umamatr Al Bahili, ia

berkata, "Aku bertanya kepada Ubadatr bin Ash-Shamit

tentang makna lafa/r- dfisi hlu ia menjawab, 'Ayat ini

diturunkan kepada para pejuang perang Badar, ketika mereka

berbeda pendapat tentang pembagian harta rampasan perang.

Saat itu akhlak kami kurang baik. Lalu Allah mencabutnya

dari kami. Allah menetapkan pembagian itu menjadi

keputusan Rasulullatr SAW. Lalu beliau membagikannya

kepada kaum muslim sama rata. Di dalam itu terdapat takwa

kepada Allah, taat kepada Rasul-Nya, dan memperbaiki

hubungan antar sesama'."3 I

Ada yang berpendapat bahwa ayat ini diturunkan karena

sebagian satrabat Rasulullatr SAW meminta harta rampasan perang

kepadanya sebelum hafia rampasan itu dibagikan dan belum

diserahkan kepada Rasulullah SAW. Saat itu harta rampasan tersebut

masih berada di tangan pasukan perang. Kemudian Allah menjadikan

itu sebagai keputusan Rasulullatr SAW. Mereka yang berpendapat

seperti itu adalatr:

Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id (7126), ia berkata, "Diriwayatkan oleh

Ahmad. Para periwayat hadits ini dan hadits berikuhya merupakan para

periwayat yang t s iq ah ;'
HR. Ahmad dalam musnadnya(51322).
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15707. Ismail bin Musa As-Suddi menceritakan kepadaku, ia
berkata: Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami dari
Ashim, dari Mush'ab bin Sa'ad, dari Sa'ad, ia berkata, ,.Saat

perang Badar aku datang kepada Rasulullah SAW dengan

membawa sebilatr pedang, aku berkata kepada beliau, 'Wahai

Rasulullah, pedang ini aku peroleh dari orang-orang

musyrik'. Aku meminta pedang itu kepada Rasulullah SAW.
Beliau lalu menjawab,',!$ J.t.ii ,A ,hu bukan lreputusanht,

bulan pula keputusanmu'. Ketika aku pergi, aku berkat4

'Aku takut pedang itu diseratrkan kepada seseorang yang

tidak mendapatkan bala'sepertiku'. Saat itu Rasulullah SAW
berada di belakangku. Aku berkata, 'Aku takut mendapatkan

benda yang lain'. Rasulullah SAW lalu berkatq fi ii;Llr irt
J:V 'Pedang itu telah menjadi mililcku'. Beliau kemudian

memberikannya kepadaku. Lalu turun, dtiffi ,t ;(,;G3-

-. . 'Mereka menanyakan kcpadamu tentang al anfoal."32

15708. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Bakar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ashim
menceritakan kepada kami dari Mush'ab bin Sa'ad, dari

Sa'ad bin Malik, ia berkata, "Pada saat perang Badar aku

datang (menghadap Rasulullah) dengan membawa sebilatr

pedang. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya

Allah telatr menyembuhkan dadaku terhadap orang-orang

musyrik, maka berikanlatr pedang ini kepadaku'. Beliau

menjawab, U2 d. 'd tii 'Ini bukan urusanht atau

urusanmu'. Aku lalu pergi, sambil berkata, 'Mungkin saja

32 At-Tirmidzi dalam At-Tafsir (3079).
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pedang itu diberikan kepada seseorang yang tidak

mendapatkan bala' sepertiku'.

Rasulullah SAW lalu datang kepadaku. Aku kemudian

mengatakan apa yang telatr aku katakan sebelumnya. Ketika

aku selesai mengucapkan itu, beliau berkata, ;al;'el!1 S;v-
U'Ai C1V i'f, d.'ui:t ''ti'.,1t 'wahai Sa'ad, engkai telah

meminta pedang ini lcepadaht, padahal keputusan tidak

berada di tanganht. Akan tetapi sekarang keputusan telah

ada padaht, mala pedang itu menjadi milikrnu'. Lalu turun,

)itft b 36<ii 
"f 

it-UVi & ;n$-'Meretra menanyatran

lrepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang.

Katakanlah, 'Harta rampasan perang kcpunyaan Allah dan

Rasul'."33

15709. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada karxri dari Ismail, dari Simak bin Harb,

dari Mush'ab bin Sa'ad, dari bapaknya, ia berkata, "Pada saat

perang Badar aku mendapatkan pedang, dan aku menyukai

pedang itu, maka aku berkata kepada Rasululatr, 'Wahai

Rasulullah, berikanlah pedang itu kepadaku'. Allatr lalu

menumnkan ayat, )it(' b 36fli ,$ StftVi & 6fi-
'Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta

rarnpasan perang. Katakanlah, "Harta rampasan perang

lrepunyaan Allah dan Rasul."3a

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1650) dan Al Baghawi dalarn Ma'alim At-
Tanzil Q1594).
HR. Ahmad dalam AI Musnad (l/185), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(511649), terdapat sedikit perbedaan redaksi antara keduanya, dan Ibnu Abi
Syaibah dalatn Al Mushannaf,latab Al Maghazi (bab 25, hadits no. 28).

33
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15710. Ibnu Al Mutsanna dan Ibnu Waki' menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ibnu Al Mutsanna berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku. . Ibnu Waki' berkata: Abu

Mu'awiyatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syaibani menceritakan kepada kami dari Muhammad bin

Ubaidullah, dari Sa'ad bin Abu Waqqash, ia berkata, "Pada

saat perang Badar, Umair (saudaraku) terbunuh, dan aku

membunuh Sa'id bin Al Ash, aku mengambil pedangnya

yang bernamaDzal Katsifah. Aku lalu membawanya kepada

Rasulullah SAW, dan beliau berkata, ,-r.,?rt C ,ay'6 4\1
'Pergilah dan lernparlan pedang itu ke tempat penumpukan

harta rampasan perang'. Aku lalu melemparkan pedang itu
dengan membawa perasaan yang hanya diketatrui Allah,

karena saudaraku yang mati terbunuh dan pedang yang

kudapat telah diambil. Tidak berapa jauh aku berjalan, turun

surah Al Anfaal kepada Rasulullah SAW, lalu beliau
' 

bersabd a,|fi;UJ i.,.i!l'Ambillah pedangmu' )'

Lafazhhadits ini menurut Ibnu Al Mutsanna.35

15711. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus

bin Bukair menceritakan kepada kami. Ibnu Humaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, ia

berkata: Abdullah bin Abi Bakar menceritakan kepadaku dari

sebagian orang bani Sa'idah, ia berkata: Aku mendengar Abu

Usaid Malik bin Rabi'atr berkata: Aku mendapatkan pedang

bani A'idz pada saat perang Badar. Pedang itu bernama Al

35 HR. Ahmad dalam At Musnad (l/80) dan Az-Zaila'i dalam Nashb Ar-Rryah
(3t433).
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Marzuban. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan agar

mengumpulkan semua harta rulmpasan perang, aku

menyerahkan pedang itu, sementara Rasulullah SAW tidak

melarang orang-orang yang meminta harta rampasan itu. Al

Arqarn bin Abi Al Arqam Al Makhzumi melihat pedang itu,

lalu ia memintanya kepada Rasulullah SAW, dan beliau pun

memberikannya kepadanya. "3 
6

15712. Yahya bin Ja'far menceritakan kepadaku, ia berkata: Ahmad

bin Abu Bakar menceritakan kepada kami dari Yahya bin

Imran, dari Utsman bin Al Arqam, kakeknya, dari pamannya,

dari kakeknya, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda saat

perang Badar, jritr 1 u6u ts\:: 'Ktmpulkanlah harta

ramp$an perang'. Abu Usaid As-Sa'idi lalu meletakkan

pedang Ibnu A'idz yang bernama Al Marzuban. Al Arqam

mengenali pedang itu, maka ia berkata, 'Wahai Rasulullah,

berikanlah pedang itu kepadaku'. Rasulullatr SAW pun

memberikannya kepadanya. "37

15713. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syu'batr menceritakan kepada kami dari Simak bin

Harb, dari Mush'ab bin Sa'ad, dari bapaknya, ia berkata,

"Aku pernah mendapatkan sebilatr pedang." Pedang itu lalu

ia bawa kepada Rasulullatr SAW. Ia berkata, "Wahai

Rasulullatr, berikanlah pedang ini kepadaku." Beliau

menjawab, lt:z "Letaklcanlah pedang itu." la berkata lagi,

'Wahai Rasulullah, berikanlah pedang itu padaku." Beliau

Ibnu Katsir dalam afsirnya(718).
Al Haitsami dalarn Majma' Az-Zau,a'idGM).

36
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menjawab, " Letakkanl ah pe dang itu. " la berkata lagi, "Wahai

Rasulullatr, berikanlatr pedang itu padaku. Aku akan

melakukan seperti orang yang sangat membutuhkannya."

Lalu rurunlarr ayat, )i)rt ;i, J6rSi 
"6 

lt-ti,vi & 6M-
"Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta

rampasan perang. Katakanlah, 'Harta rampasan perang

kepunyaan Allah dan Rasul'."38

15714. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil

menceritakan kepada kami dari Simak, dari Mush'ab bin

Sa'ad, dari Sa'ad, ia berkata: Aku pernah mengambil pedang

dari harta rampasian perang, aku lalu berkata, "Wahai

Rasulullah, berikanlatr pedang ini kepadaku." Lalu turun

ayat, J-Uo$i & inj$- "Merelca menanyalwn kcpadamu

tentang (pembagian) harta rampasan perang."3e

15715: Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepadaku, ia berkata: Israil menceritakan

kepada kami dari Ibrahim bin Muhajir, dari Mujahid, tentang

ayat, dliiif ,, ,1(r;6- "Mereka menanyakan kepadamu

tentang (pembagian) harta rampasan perang," Sa'ad

berkata: Aku mengambil pedang Sa'id bin Al Ash bin

Umayyah, kemudian membawanya kepada Rasulullah SAW

dan berkata, "Wahai Rasulullah, berikanlah pedang ini

kepadalnr." Beliau diam saja. Kemudian turun ayat, inj6-
JJ,rrSi ,, "Mereka menanyakan kepadamu tentang

Abu Daud Ath-Thayalisi dalam Al Musnad (208). Hadits yang sama dengannya

diriwayatkan oleh Muslim dalam Al Jihad wa As-Siyar (34).

Muslim dalarr Al Jihadwa As-Siar (33).

38
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(pembagian) harta rampasan perang." Hingga ayat,
,y

ol
'*;rS "Jil(n kamu adalah orang-orang yang

b er iman." Rasulullatr SAW lalu memberikannya kepadaku.ao

Ada yang berpendapat bahwa ayat tersebut telah turun

sebelumnya, karena para sahabat meminta pembagian harta rampasan

pada saat perang Badar, lalu Allah memberitahukan bahwa itu milik

Allah dan Rasul-Nya, bukan urusan mereka, dan mereka tidak

memiliki kuasa apa pun terhadap itu.

Menurut mereka, makna lafazh $ "tentarrg" dalam ayat ini

berarti ! "sebagian dari". Dengan demikian, makna ayat tersebut

adalah, "Mereka meminta sebagian harta rampasan perang

kepadamu."

Mereka mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud membaca ayat ini

dengan bacaan, i6li fiU-,dengan penakwilan seperti ini.

Mereka yang berpendapat seperti ini adalah:

15716. Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'ammal

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan

kepada kami dari Al A'masy, ia berkata, "Satrabat-sahabat

Abdullahbin Mas'ud membaca ayat ini, jfiti '$feft[.-er

15717. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Muharibi menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-

Dhahhak, ia berkata, "Menurut qira'at Ibnu Mas'ud adalatt

i[,li 'oriu-1*'

/o 
Ibnu Al Jauzi meriwayatkan kisatr yang sama dalam Zad Al Masir (31317).4t Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3/318).

42 Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar At lVajiz Ql4) dari qira'at Sa'ad bin Abi
Waqqash, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Al Hasan, Abu Ja'far Muhammad bin
Ali, Zaid bin Ali, Ja'far bin Muhammad, Thalhah bin Musharaf, Ikrimah, Adh-
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Mereka yang berpendapat seperti itu adalah:

15718. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

avat, ")ii)(' ;+ J6rVi ,i Jr;ivi ,, inj$. "Meretra

menanyakan kepadamu tentang (pembagian) al anfaal.

Katalanlah, 'Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan

Rasul'." Ia berkata: d6fji adalatr harta rampasan perang

milik Rasulullah SAW, tidak seorang pun berhak

memilikinya. Segala sesuatu yang diperoleh kaum muslim
pasti diseratrkan kepada Rasulullah SAW. Barangsiapa

menyimpan jarum atau kawat besi hasil rampasan perang

berarti telatr berbuat ctrang. Lalu mereka meminta kepada

Rasulullatr SAW agar diberi sebagian harta rampasan perang

itu.

Allah lalu berfirmrr, I-rii..ii & infi-"Mereko menanyakan

lrcpadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang."

Mereka meminta harta rampasian perang kepadamu.

Katakanlah bahwa harta rampasan perang itu milik-Ku, Aku
jadikan untuk rasul utusan-Ku. Kalian tidak mendapatkan

sedikit pun harta rampasan perang itu. ,i$lri.*\:';f \{i\3
|"23 K uL ii-it3 61 lr,'J;l)'p; "oteh sebab itu

bertalrv,alah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di

antara sesamamu; dan taatlah kcpada Allah dan Rasul-Nya

jilra lramu adalah orang-orang yang beriman." Kemudian

Allah menunrnkan ayat, ,k* &'"ni ,i;' i #(Sffi;rt

Dhahhak, dan Atha. Demikian disebutkan oleh lbnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (31318).
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$)b "Ketahuilah, sesungguhnya apa saia yang dapat

kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka

sesungguhnya seperlirna untuk Allah, Rasul." (Qs. Al Anfaal

Ul: 4l) Allah kemudian membagi seperlima untuk

Rasulullah SAW dan orang-orang yang disebutkan dalam

ayat tersebut.a3

l57lg. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jruaij, tentang ayat, dEffi & fi'ji\-
"Mereka menanyakan kcpadamu tentang (pembagian) al

anfaal," ia berkata,"Ayat ini diturunkan kepada orang-orang

Muhajirin dan Anshar yang turut serta pada perang Badar.

Mereka (yang terdiri dari tiga kelompok) berbeda pendapat,

maka turunlah ayat, )i)t 11, J\ir9i 4i l-u*i & fr;6-
'Merelra menanyalmn kepadamu tentang (pembagian) harta

rampasan perang. Katakanlah, 'Harta ramPasan perang

kepunyaan Attah dan Rasul'. 'Allah menetapkan batrwa harta

rErmpasan perang itu milik Allah dan Rasul-Nya. Kemudian

Rasulullatr SAW membaginya sesuai petunjuk Allah'"44

15720. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abbad bin Al

Awwam menceritakan kepada kami dari Al Hajjaj, dari Amr

bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, batrwa kaum

muslim meminta harta rampasan perang kepada Rasulullah

SAW pada saat perang Badar. Lalu turunlah ayat, ,i {t;fd"-

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1653).

Ibnu Athiyyah dalam Al Muharru Al waiiz Q1496) dan Al Mawardi dalamAn-

NukatwaAl UyunQD9$.
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44
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J-(iii "Mereka menanyakan lcepadamu tentang (pembagian)

al anfaal.'As

15721. ...ia berkata: Abbad bin Al Awwam menceritakan kepada

kami dari Juwaibir, daxi Adh-Dhahhak, tentang ayat, ;(,;(3-

J-Uotii ,, "Mereka menanyakan kcpadamu tentang

(pembagian) al anfaal," ia berkata, "Mereka meminta agar

engkau memberikan harta rampasan perang kepada

mereka."46

15722. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hamad bin Zaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ayyub menceritakan kepada kami dari Ikrimah, tentang ayat,

J-t;rllji & infi-"Mereka menonyakan kepadamu tentang

(pembagian) al attfaal," bahwa mereka meminta harta

rampasan pemng kepadamu.aT

. Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling utama adalah yang

mengatakan batrwa dalam ayat ini Allah memberitahukan tentang

beberapa orang yang meminta harta rampasan perang kepada

Rasulullatr SAW, agar beliau memberikan harta rampasan perang itu

kepada mereka. Allah lalu memberitatrukan kepada mereka batrwa

harta rampasan perang itu merupakan urusan Allah. Allah telatl

menjadikannya menjadi urusan Rasul-Nya. Jika makna ayat ini

demikian, maka dapat dikatakan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah

adanya perbedaan pendapat di antara para sahabat Rasulullah SAW

tentang hana rampasan perang. Mungkin juga karena masalatr

As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (416), dinukil dari Ibnu Mardawaih dari

Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya.

As-suyuthi dalamAd-Durr Al Mantsur @19).
Ibnu Athiyryah dalam Al Muharrar Al Waiiz (21496).
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seseorang yang meminta pedang, seperti yang telah kami sebutkan

tadi. Diriwayatkan dari Sa'ad, bahwa ia meminta pedang kepada

Rasulullah SAW. Mungkin juga karena masalah seseorang yang minta

agar harta ftlmpasan perang itu dibagi-bagikan kepada pasukan

perang.

Mereka berbeda pendapat tentang ayat ini, apakah telah

mansukh? Atau tidak mansukh?

Sebagian berpendapat bahwa ayat ini mansukh. Menurut

mereka ayat ini di-nasakh oleh ayat, ;iL'fii ,i;t U. # 6 f;SS

););,:4 "Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu

peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima

untukAllah, rasul." (Qs. Al Anfaal l7): a\
Mereka yang berpendapat seperti itu adalah:

15723. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Jabir, dari Mujahid, dari

Ikrimatr, mereka berdua berkata, " J6iVi adalah milik Allah
dan Rasul-Nya. Kemudian ayat tersebut di-nasakh oleh ayat,

$1, ,4 ;yili ,;$ u: # tS Y;& ,,Ketahuitah,

sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai

rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk

Allah, rasul)' (Qs. Al Anfaal [7]:41))'48

15724. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang ayat, J-GiSi ,, 6!;3-"Mereka menanyakan

48 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (2t595>,Al Mawardi dalam An-Nukat wa
Al Uyun Qngq, dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31319).
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lrepadamu tentang (pembagian) al anfaal," ia berkata, "Sa'ad

bin Abu Waqqash mendapatkan sebilah pedang pada perang

Badar, dan ia berbeda pendapat dengan beberapa orang

satrabat yang ada bersamanya tentang status pedang itu.

Mereka lalu bertanya kepada beliau, dan Rasulullah SAW
mengambil pedang itu dari mereka. Allah kemudian

berfirman, ')i)\3 b 3f;l9i Ui lt'irVi ,i 6$'-'Meretra
menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan

perang. Katokanlah, "Harta rampasan perang lcepunyaan

Allah dan Rasul".' Saat itu harta rztmpasan perang hanya

menjadi milik Rasulullah SAW. Kemudian ayat itu di-nasakh

dengan ayat tentang seperlima (surah Al Anfaal ayat4l)."4e

15725. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Sulaim (maula Ummu

Muhammad) memberitahukan kepadaku dari Mujahid,

tentang ayat, J6tSf ,, ,;$i3- "Mereka menanyakan

lrcpadamu tentang (pembagian) al anfaal, " ia berkat4 "Ayat
ini di-nasakh oleh ayat, ,4 ;ttit ,i;'i #6f$;ft
);$ 'Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu

peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya

seperlima untuk Allah, rosul'." (Qs. Al Anfaal [7]: 4l)50

15726. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Syarik

menceritakan kepada kami dari Jabir, dari Mujahid dan

Ikrimatr, atau Ikrimatr dan Amir, mereka berdua berkata,

4e lbid.50 lbid.
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"Ayat yang terdapat dalam suratr Al Anfaal di-nasakh oleh

ayat, )rdltr,4 it'"#' ,i;, i #(Ir;Sv'Ketahuitah,
sesungguhnya apa saia yang dapat kamu peroleh sebagai

rampasan perong, maka sesungguhnya seperlima untuk

Allah, rasul'." (Qs. Al Anfaal l7l:41)sr

Ada yang berpendapat bahwa hukum ayat ini tetap berlaku,

tidak mansukh. Ma|,rra ayattersebut adalah, "Katakanlah bahwa ;-Gfii

adalah milik Allah." Tidak diragukan lagi bahwa dunia dan seisinya

serta akhirat adalah milik Allah. Rasulullatr SAW menempatkannya di

tempat yang diperintahkan Allah. Mereka yang berpendapat seperti itu

adalah:

15727. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kipada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkat4

tentang firman Allah, "J-lil{i ,i fr;{;:r-"Mereka inenanyakan

kepadamu tentang (pembagian) al anfaal." la lalu rrrcmbaca

ayat ini hingga, ',ry$ ,X ob "Jika kamu adalah orang'

orang yang beriman." Kemudian ia berkata, "serahkanlah

masalatr harta rampasan perang kepada Allah dan Rasul-

Nya." Mereka menjawab, "Ya." Kemudian setelah empat

puluh hari lamanya turunlah ayat, f4"& ii';tg1a61f;5
);1, ,4 "Ketahuilah, sesungguhnya apa saia yang

dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, makn

sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul." (Qs. Al Anfaal

fi! a\
Kalian memperoleh empat perlima dari harta rampasan

perang itu. Rasulullah SAW bersabda pada perang Khaibar,

5r lbid.
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$16 ,;,*ir uJi .,i l?;,I' i$a #,i ,)b,rji1'u*it w,
'oJ,t i 4 ;lt ht upt'j-bi 4 y*" ,,sepertima ini
diserahkan tejaaa orang-orangfakir di antara lamu, rtulah
yang dilahtkan Allah dan Rasul-Nya terhadap seperlima itu,

sesuai dengan yang diinginkan dan dikehendaki Allah dan

Rasul-Nya. Kemudian Allah memberitahuknn kepada kita
apa yang Dia inginkan dalam masalah harta rampasan

perang itu." Beliat lalu memtaca ayat, 6t1yt3 6|;i "*& #i 6.W tg; -i S #i iiJ ,€3Ij *Kaum

lrcrabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-
orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan

beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.,,

(Qs. Al Hasyr l59l:7)s2

Abu Jatfar berkata: Pendapat yang paling utama ddanr
masalah ini adalatr yang mengatakan bahwa Allah memberitatnrkan

batrwq Dia menjadikan harta rampasan perang sebagai urusan Rasul-

Nya (Nabi Muhammad SAW), sehingga beliau dapat memberikannya
kepada siapa pun yang beliau kehendaki. Rasulullah SAW pernah

memberikan harta rampasan tersebut kepada pasukan perang. Beliau
juga pernah memberikan seperempat pada awal dan sepertiga setelah

kembali, setelatr sebelumnya ia memberikan seperlima. Beliau juga

pernah memberikan unta kepada beberapa orang dalam beberapa

peperangan. Allah menyerahkan hukum pembagian harta rampasan

perang kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau membagi harta

tersebut sesuai dengan kemaslahatan kaum muslim, sementara para

pemimpin setelah Rasulullah SAW mengikuti tradisi tersebut.

s2 AI Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3Dg4),Al Baghawi dalam Ma'alim
At-Tarail Q1595), dan Ibnu Athiyyah dalamAl Muharrar Al Wajiz (2/497).



TbfsitAthlhabafi

Dalam ayat ini tidak terdapat dalil bahwa hukum tersebut

mansukh, karena ada kemungkinan kandungan makna seperti yang

telah aku sebutkan. Tidak boleh menetapkan suatu hukum yang

disebutkan dalam Al Qur'an bahwa hukum itu telah mansukh, kecuali

ada dalil yang menyatakan demikian. Telah kami jelaskan di beberapa

tempat dalam kitab kami ini batrwa tidak ada yang mansukh kecuali

hukum itu dibatalkan oleh hukum lain yang bertentangan dengannya,

yang menafikannya dengan segala aspek maknanya. Atau terdapat

khabar yang wajib dijadikan hujjah atau dalil bahwa salah satu dari

dalil itu me-nasakh yang lain.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa ia
mengingkari pembagian harta rampasan perang yang dilakukan oleh

seseorang setelah Rasulullatr SAW, jika melakukan penakwilan

tertentu terhadap ayat tersebut, karena Allah berfirman, i+ 3{t* 6
)ilt "Katakanlah, 'Harta rampasan perang kepunyaan Allgh dan

Rasul'."

15728. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdatr bin

Sulaiman menceritakan kepada kami dari Muhammad bin

Amr, ia berkata: Sa'id bin Al Musayyib mengirim seorang

hambasahaya lakiJakinya kepada beberapa orang, lalu

mereka bertanya kepadanya tentang sesuatu. Ia menjawab,

"Kamu mengutus seseorang kepadaku untuk menanyakan

perihal harta rampasan perang, padahal tidak ada harta

rampasan perang setelah Rasulullatr SAW."53

s3 As-suyuthi dalan Ad-Durr Al Mantsur (4/9), dinukil dari Ibnu Abi Syaibah dan
Abu Asy-Syaikh, dari Muhammad bin Amr. Ini adalah pendapat madzhab
Maliki, mereka menyatakan bahwa makruh hukumnya memberikan harta
rampasan perang untuk tujuan taluiah serta motivasi untuk berperang dan
menyerang musuh, karena semua itu untuk tujuan duniawi. Sedangkan perang
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Sebelumnya telah kami jelaskan batrwa para pemimpin hanrs

mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam setiap peperangan. Jika ingin
membagi harta rampasan perang, harus dibagikan sebagaimana

Rasulullah SAW membagikannya kepada pasukan perang, jika
memang pembagian harta rampasan perang tersebut mengandung

kebaikan bagi kaum muslim.

Takwil firman Alrah: fr l#V'p; 3$lrls).\r.;i'rln\3
',*r3,X bLii;i (Oteh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan

perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada

Allah dan Rasul-Nya jiha kamu adalah orangerang yang beriman)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Takutlah kamu kepada

Allah, benakwalatr dengan taat kepada-Nya, hindarilah perbuatan

maksiat, dan perbaikilatr hubungan di antara kalian."

Terdapat perbedaan takwil tentang orang yang dimaksud

dalam ayat, 
\f*i.,i$ Iri"$$ " Perbaifilah perhubungan di antara

sesamomu."

Sebagian berpendapat, bahwa itu merupakan perintah dari

Allah terhadap orang-orang yang mendapatkan harta rzrmpasan perang

pada saat perang Badar, dan mereka yang ikut berperang bersama

Rasulullah SAW. Jika mereka berbeda pendapat dalam masalatr harta

jihad harus berdasarkan tujuan mengharapkan keagungan Allah, supaya firman
Allah menjadi agung dan tinggi. Jika seorang pemimpin menjanjikan
pembagian harta rampasan perang sebelum berperang, maka dikhawatirkan
akan menyebabkan para pejuang itu menumpatrkan darah mereka bukan karena
Allah.
Lihat Bidayah Al Mujtahid (l/337) daa Fiqh Al Kitab wa As-Sunnah (412208).



rampasan perang, hendaklah mengembalikan apa

dapatkan antara sesama mereka

Tafsh/t';h:Iho6ari

yang mereka

Mereka yang berpendapat seperti ini adalah:

15729. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, iftS
'J+i. 3$ i;,lii; 'ltfr "Bertakwalah kepada Allah dan
I"'

perbaiHlah perhubungan di antara sesamamu," batrwa jika

ada orang mukmin yang berhasil membunuh orang kafir,

maka Rasulullatr SAW memberikan barang milik orang kafir

itu kepada orang mukmin yang berhasil membunuhnya.

Kemudian Allah menurunkan ayat, e$ l;J;13 'fi \;*i3
,lzeras-r "Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah
I t"

perhubungan di antara sesatnatnu." Allah memerintahkan

mereka unhrk mengembalikan harta ftrmpasan perang antara

sesama mereka.Sa

15730. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ada riwayat yang

sampai kepadaku, bahwa Rasulullatr SAW memberikan harta

rampasan perang kepada seorang pejuang sesuai dengan

perjuangannya dan keinginannya terhadap barang yang ia

lihat. Akan tetapi pada saat perang Badar, kaum muslim

memenuhi tangan mereka dengan harta rampasan perang,

sehingga orang-orang yang lemah berkata, "Orang-orang

yang kuat pergi membawa harta rampasan perang." Mereka

54 Ibnu Al Jauzi dalam Zad AI Masir (3R20), semakna dengannya.
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lalu melaporkan hal itu kepada Rasulullatr SAW, lalu

turunlah ayat, 
\pi a$1ri.#;':illfil1lrdtf ;11Jrir$i ;]

"Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh

sebab itu bertalcvtalah lcepada Allah dan perbaikilah

perhubungan di antara sesamomu."

Mereka yang kuat, yffig telatr mengambil harta rampasan

perang, diharapkan mengembalikannya kepada orang-orang

yang lemah di antara mereka.5s

Yang lain berpendapat, bahwa ini adalah larangan terhadap

mereka agar jangan bertengkar dalam masalatr harta rampasan perang

dan masalatr lainnya. Mereka yang berpendapat seperti itu adalatr:

15731. Muhammad bin Imaratr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Khalid bin Yazid menceritakan kepada kami. Ahmad bin

Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada kami. Mereka berdua berkata: Abu

Israil menceritakan kepada kami dari Fudhail, dari Mujahid,

tentang ayat, 'pU; 3$ Iti.tilS ':i 1;ii\1 "Bertakwalah

kcpada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara

sesamamu," ia berkata, "Larangan agar mereka tidak

bertengkar."56

1573;2. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Qasim
' menceritakan kepada kami, ia berkata: Abbad bin Al

Kami tidak menemukan atsar ini dengan sanad ini atau lafazh seperti ini.
Disebutkan oleh Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3D94). Firman
Allah, F-i 3$1j,,$$mengandung dua makna, diantaranya agar yang kuat
mengembalikan harta rampasan perang kepada yang lemah. Sebagaimana
disebutkan oleh Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31321).
Ibnu Katsir dalam tafsirnya (7 I l3).
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Awwam menceritakan kepada kami dari Sufran bin Husein,

dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, \tLfilj';i\1jt\3
'' " 1,\i "Bertalwalah kepada Allah dan perbaikilahr:=i!' (r

perhubungan di antara sesamamu," ia berkata, "Ini

merupakan larangan dari Allah terhadap orang-orang

mukmin agar tidak bertengkar, dan agar bertakwa kepada

Allah serta memperbaiki hubungan di antara mereka'"

Abbad berkata: Sufyan berkata, "Ini ketika mereka

bertengkar dalam masalah harta rampasan perang saat perang

Badar."s7

15733. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia 6erkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang ayat, 'F; 3$ lMli ';i\ ifiS
"Bertalattalah kepada Atlah dan perbaikilah perhubungan di

antara sesamamu," bahwa artinya: Janganlah kalian saling

menghina.ss

Para pakar bahasa Arab berbeda pendapat tentang ta'nits pada

kata;$i,yaiu iiai.6(i. Sebagian atrli natrwu Bashrah berpendapat

balrwa kata .ili ditambahkan kepada kata $ii yang artinya memiliki'

Itu karena ada kata yang berbenfitk mu'annats, dan ada pula yang

berbentuk mudzakkar. Seperti ]rlli aan utAi, kata ]r';rJi mu'annats,

sedangkan kata hsriJit mudzakkar.

Sebagian berpendapat bahwa makna lafazh |L,*.$$ adalah

keadaan hubungan antara sesama kaum muslim. Seperti lafa/}_ i:rri

51 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511653).
5t Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511654).
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,(5ir yang maksudnya waktu saat makan malam. Kata dalam bentuk
mudzakJar diletakkan pada kata dalam bentuk mu'annat* demikian
juga sebalikrya, hanya berdasarkan maknanya.Je

Abu Ja'far berkata: Pendapat ini lebih utama disebut sebagai

pendapat yang benar, berdasarkan'illat yang telatr aku sebutkan.

Firman Allah, ii-i.rj fr lilV "Taatlah kepada Ailah dan

Rasul-Nya," maknanya: Wahai orang-orang yang meminta harta
rurmpasan perang, serahkanlah urusan pembagian harta rampasan

perang kepada Allah dan Rasul-Nya.

Firman Allah, !V|r!{ oL"Jika lcamu adalah orong-orang
yang beriman," mal<naya: Percaya batrwa apa yang dibawa Rasulullatr

sAw berasal dari sisi rutranmu. Mereka yang berpendapat seperti itu
adalah:

15734. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

" memberitatlrkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkatq
tentans firT* Allah,'itl lr+U'p{,3$ lri..,$j -:f 6;L1

',1 # K oL ii,iti "Oleh sebab itu bertakwalah kepada

Allah dan perbaikilah perhubungan .di antara sesamamu;

dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika lcamu adalah

orang-orang yang beriman," bahwa maksudnya: Serahkanlah

keputusan itu sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya.

Allah dan Rasul-Nya akan membagikan hana rampasan

perang kepada orang-orang yang dikehendaki.so

ooo

1e LihatAt Bahr Al Muhithgn6g dan270).60 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (S/tbSS), Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Taruil (2/595), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun QD90.
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M*IJjh:I'htui

ri3y

'ly'fr 4; ift Ur\ fr:i6, &:;
" S esnngguh"ry a or cmg- or (mg y ottg b enman ialah mer eka

ycrngbila disebut narna Allah getrretarlahhaa mereka, dan

apabila dibacal<an ayat ayat Nya bertartbahlah imart
merela (karenatrya), dan hanya lnpado Tuharilah merel<a

bertawal<rltl."

(Qs. Al Anfaal [8]: 2)

rakwil firman Auah: '#3 g,t'rti5:'Cyiz$i Chfitgy
@ I'Y'F- -+; &,6t;i:l,i; ,U; # 4,',b (sesungguhnya

orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama

Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-rya-t-Nya

bertambahlah iman mereka [harenanyaJ, dan hanya kepada

Tuhanlah mereka bertawakal)

Abu Jatfar berkata: Allah berfirman, "Bukanlatr orang

mukmin, orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, tidak

mengikuti hukum-hukum dan kewajiban yang diturunkan Allah

kepadanya dalam kitab-Nya, dan tidak tunduk kepada hukum-Nya.

Orang mukmin adalah orang yang apabila disebut nama Allatt maka

hatinya bergetar, tunduk kepada perintah Allah, dan merendatrkan hati

mengingat Allah, karena takut kepada-Nya dan hukuman-Nya. Jika

ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya maka ia percaya dan yakin

batrwa itu berasal dari sisi Allah. Keyakinannya semakin bertambatr

dari keyakinan sebelumnya. Itulah tambahan keyakinan iman bagi

orang yang dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka." +; &t
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6K'g- "Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawalul.,,
Maksudnya adalah, mereka yaki! kepada Alrah bahwa segala
ketetapan Allah pasti terlaksana. oleh sebab itu, mereka hanya
berharap kepada-Nya dan tidak takut kepada selain Allah.

Ahli takwil yang berpendapat seperti pendapat yang kami
sebutkan ini adalah:

15735. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu,awiyatr
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

^yut, 
'{i$ a:,r,rfr!} 6l,n_51 <rh351t73y ,,sesungguhnya

orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut
nama Allah gemetarlah hati mereka,,' ia berkata, ..Orang-

orang munafik itu, tidak sedikit pun ingat kepada Allatr
dalam hatinya saat melaksanakan kewajibannya, tidak sedikit
pun beriman kepada ayat-ayatAllah walau, dan mereka tidak
bertawakal kepada Allah. Jika tidak dilihat orang banyak' 
maka mereka tidak melaksanakan shalat. Mereka juga tidak
menunaikan zakat harta mereka. oleh karena itu, Allatr
memberitatrukan kepada mereka bahwa sesungguhnya
mereka bukan orang-orang yang beriman. Allah lalu
menyebutkan sifat dan ciri-ciri orang beriman, Aj.:Alfrt,';i$ q'e15j 6t'uii 'sesungsuhnya orans-orang yans
beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah
gemetarlah hati merelca'. Lalu mereka melaksanakan
kewajiban mereka kepada A[ah. fri6 |&):, ,rl; ,$ ti,V
(i.1 'Da, apabila dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah
iman mereka'. Keyakinan mereka semakin bertambatr g,
'bY'F- ),gj 'Hanya kepada Tuhanlah merelca bertawakal,.
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Mereka hanya berharap kepada Allah, bukan kepada yang

lain."6l

15736. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullalt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin

Katsir, dari Mujatrid, tentang uyut, i#fi Ji"3'^1 $j fsyi$i

"Yang bilo disebut nama Allah gernetarlah hati merelra," ia

berkata, "Hati mereka bergetar."62

15737. ...berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari !u&*,
dari As-Suddi, tentang 

^yut, iJi$ ;i6fi|5j 6y'u-$l "rong

bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka," ia berkata,
*Jika Allatr disebut pada sesuatu maka hatinya bergetar'"63

15738. Mutrammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

karni, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang ayat, -fr$ #,s';i$ g;,ri 5i, 6y'ujt <ri-:A\ G,,i {ty'u.l <,i-:Ft l[jl1,, Y.J_ --,J 
-- J.

"sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka

yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati merelta," ia

berkata, "Jika nama Allah disebut maka bergetarlatr hati

orang mukmin itu.'fl

15739. Mutrammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1655), Al Baghawi dalarn Ma'alim At-

Tanzit Q1595), dan Al Mawardi dalam An'Nukat wa Al Uyun QD9$'
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1655), Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani

Al Qur'an (2/l2g), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Q1596)'

Ibni ebu ilatim dalam tafsirnya (5/1655) dan Al Qurthubi dalam tafsirnya

(7t36s).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1655).

6l

o

63

a
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Mujahid, tentang ayat, &$Zl$,,Gr*etarlah hati merekn,,,

ia berkata, "Hati mereka bergetar.,,55

15v40. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari
Mujahid, tentang uyut, ii$ {lJS,,Ge*etarlah hati mereka,,,
bahwa maksudnya adalah, hati mereka bergetar.66

15741. ...berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata:
Ibnu Al Mubarak memberitatrukan kepada kami dari Sufuan,
ia berkata: Aku mendengar As-Suddi berkata, tentang ayat,';i;i a; '81 5j 6t rit <,h3r| t73y ,,sesungguhnya

orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut
nama Allah gemetarlah hati merelca,,' bahwa maknanya
adalah seseorang yang akan melakukan perbuatan zhalim,
atau perbuatan maksiat 

-periwayat 
ragu- namun ketika

disebutkan nama Allah, niatnya itu tercabut dari hatinya.6T

15742. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufuan Ats-Tsauri
menceritakan kepada kami dari Ubaidullatr bin Utsman bin
Khaitsam, dari Syahr bin Hausyab, dari Abu Ad-Darda,
tentang uyut, i#$ q ,e\ 5j 6y i_$1 <rj.:J fry
"Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka
yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati merekn," ia
berkata" "Getaran dalam hati itu seperti panas membara pada

Ibnu Athiyyah dalamAl Muhanar Al WajizQ/501\.
Ibid.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1655) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (31320).

65
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67
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bisul, apakah kamu merasa mengigil?" Ia menjawab, "Ya."

Ia berkata, "Jika engkau merasakan itu di dalam hatimu maka

berdoalah kepada Allah, doa akan menghilangkan itu."68

15743. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, irii <rh;5t fry
'ii;i ii6 '$ 53 lt"sesungguhnva orang-orans vans

beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah

gemetarlah hati mereka," ia berkat4 "Itu adalah gemetar dan

perasaan taknt kepada Allah."6e

Adapun tentang firman Allah, {i,.;;ffiV "Bertambahlah iman

merela (karenanya)," telatr kusebutkan pendapat Ibnu Abbas tentang

ayat ini. Pendapat yang lain tentang ayat ini adalatr:

15744. Al Mutsanna menceritakan kepadalnr, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah-bfn aUi

Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-

Rabi, tentang ayat, (:L) fr''(: *S:; a* 4 ,'fi "Dan

apabila dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah iman

mereka (karenanya), " ia berkat4 "Semakin takut kepada

Allah."70

15745. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

6t Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (7115014).
5e Al Baghawi menyebutkan malamnya dalan Ma'alim At-Tanzil (21596), ia berkata,

,,Hati mereka merasa takut." Dikatakan, "Jika mereka takut kepada Allah, maka

mereka akan tundgk." Dikatakan, "Jika mereka takut kepada Allah, maka

mereka tunduk karena talcut dari siksa-Nya."
70 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511656), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al

Uyun (3D95), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31321)'
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kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, ,*:; al; t$ t:tb

|tY'F- -+; gt LL; |fi:'i: "Dan apabila dib,aZakan ayat-
ayat-Nya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan
hanya lrcpada Tuhanlah mereka bertawakal,,, ia berkata,
"Inilah sifat-sifat orang-orang beriman. Allah menetapkan
sifat-sifat orang beriman itu."7l

c{to

A43 @'o H'{ii, t|,;r.,!j$\ <rj1_ O_51
'ir5i2,;534,i'*.L;;'l?'bilfi ?,L,1

" (Yaitu) orcmg.orctrJg yang mendiril<an shalat dan yang
menaftahl<mr sebagian dmi rczeki y mtg Kami berikan

lnp odo tner elca. Iatlah or ang. or drrg y ang b erimon den gan
sebenm.benctfi Jya.Merelaal<fr rLmempetolehbeberapa
deraiat l<etinggian di srsi Tuhannya dmt aff.pmor. setta

rezeki (nil<,mat) y orrrg rrutlia."

(Qs. Al Anfaal [8]: 3,4)

Takwit firyll Altah: 'ri{t t r',t$\ <r#_ 6_5i
V SUA| ? A$i @ ;fu lorrug-orons yans mendirikan

shalat dan yang menathahkan sebagian dari rezeki yang Kami

7t Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(5fi656).
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berikan hepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan

sebenar-benarnya)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Orang-orang yang

melaksanakan shalat wajib, sesuai dengan ketentuan-ketentuannya,

menafkahkan harta yang diberikan Allah kepada mereka sesuai

dengan perintah Allah agar mereka menafkahkan harta (seperti

mengeluarkat zakat), melaksanakan jihad, menunaikan ibadah haji

dan umrah, serta memberikan nafkah kepada orang-orang yang wajib

mereka beri nafkah. Mereka menunaikan hak-hak orang-orang

tersebut.

Maksud 4l uaAah orang-orang yang melaksanakan semua

itu.

'bh#l'rL " ttutah orang-orang." Mereka btrkan orang-orang

yang hanya menyatakan, "Kami beriman" dengan lisan, sedangkan

hati mereka justru sebaliknya, bersifat murafik, tidak melaksanakan

shalat, dan tidak menunaikan zakat.

Ahli takwil yang berpendapat seperti pendapat yang kami

sebutkan ini adalatr:

15746. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

ayat, ',!i$f\ <:r1- Ojl " (Yaitu) orang-orang yang

mendirikan shalat," bahwa maksudnya adalah, orang-orang

yang melaksanakan shalat lima waktu {tH- '#{i 6
"Dan yang menaflrahkan sebagian dari rezeki yang Karni

berilan kepoda merel(a." Menunaikan zakat harta mereka.

V 'oAgt 'i 4t "hulah orang-orang yang beriman
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dengan sebenar-benarnya." Merekalah orang-orang yang

benar-benar terlepas dari kekafiran.

Allah menyebutkan sifat-sifat munafik dan orang-orang

munafik, '61i3F- I C'L;,+gi3i ;,\6;K o$ii,y
'"/ "l.r$ts ,[1 "sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada

Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermalcsud tnemperbedakan

antara (lceimanan kepada) Allah dan rasul-rasul'Nya."

Hingga ayat, k S;;gtt'i 69ii "Merekalah orans-orang

yang kafir sebenar-benarnya. " (Qs. An-Nisaa' [a]: I 50-15 l)

Allah menjadikan mukmin sebagai mukmin yang sebenar-

benarnya dan menjadikan kafir sebagai kafir yang sebenar-

benarnya. Itulah firman Allah, 'S';rrybKi KALrsii i
!$ "Dtoloh yang menciptakan kamu maka di antara knmu

ada yang kaJir dan diantaramu ada yang mukrnin." (Qs. At-

Taghaabun [64]:2)72

15747. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, V'bjrgf i Adf
"Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar'

benarnya," bahwa mereka adalatr, orang-orang yang berhak

disebut sebagai mukmin yang sebenamya. Allah menjadikan

mereka berhak menyandang itu.73

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511567), dalam tiga atsaryatgterpisah.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1568).

72
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Takwil lirman Allah: f:9 ?t:;r',*F3 4,3'*- k';'l
@ (*ntka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi

Tuhannya dan ampunan serta rezeki [nihmatJ yang mulia)

Abu Ja'far berkata: Firman Allah, L:.t1 '$ "Mereka akan

memperoleh beberapa derajat," maksudnya adalah, orang-orang

mukmin yang sifat-sifabrya telatr disebutkan Allah tadi. Mereka

memiliki tingkatan-tingkatan derajat yang tinggi.

Ahli takwil berbeda pendapat tentang derajat-derajat yang

tinggi yang disebutkan Allah, batrwa itu menjadi milik mereka.

Sebagian ahli takwil berpendapat bahwa derajat yang tinggi

tersebut adalatr amal dan keutamaan yang tinggi, yang telah mereka

laksanakan saat mereka hidup. Mereka yang berpendapat seperti itu

adalatr:

15748. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil

menceritakan kepada kami dari Abu Yahya Al Qattat, dari

Mujatrid, tentang ayat, fi.5 
";r, 

L:.t; '$ "Merelca akan

memperoleh beberapa derajat kctinggian di sisi Tuhannya,"

ia berkata, "Maksudnya adalatr amal-amal yang tinggi."Ta

Ada yang berpendapat bahwa itu adalah tingkatan derajat di

surga. Mereka yang berpendapat seperti itu adalah:

15749. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari Jablah, dari

Athiyyah, dari Ibnu Muhairiz, tentang ay at, ),^s3.3 i+ k ;'l

74 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1658), Abu Hayyan dalan Al Bahr Al
Muhith (51272), dan Asy-Syaukani dalam Fath Al Qadir (hal648).
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"Merekn akon memperoleh beberapa derajat lcetinggian di
sisi Tuhannya," ia berkata, ,,Derajat itu terdiri dari fujuh
puluh tingkatan. Setiap satu tingkatan terdapat kuda
tunggangan yang tersembunyi untuk tujuh puluh tahun.,,75

Firman Atlah, ';r;;rj "Dan ampunan,,, maksudnya adalatr
ampunan terhadap segala dosa mereka, dan menutupinya. ?i;
f-44 "Serta rezeki (nikmat) yang mulia.,, Ada yang berkata bahwa

maknanya adalatr surga.

Menurutku, maknanya adalatr sesuatu yang dipersiapkan Allatl
di dalam surga unfuk mereka, seperti makanan, minuman, dan

kehidupan yang nyaman.

15750. Al Mutsanna menceritakan kepadalor, ia berkata: Ishaq
menceritakan kepadaku dari Hisyam, dari Amr, dari Sa'id,
dari Qatadah, tentang ayat, t;53 ,,Dan ampunan,,, ia
berkata, "Ampunan terhadap dosa-dosa mereka.', irsi

f'-r4 "Serta rezeki (nibnat) yang mulia." Ia berkata,
"Balasan surga."76

oco

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Ql59S) dan Abu Hayyan dalam Al Bahr
Al Muhith(5D72).
Ibnu Abu Hatim menyebutkan makna atsar ini dalam tafsimya dari
Abdurrahman bin Zaid dan Muhammad bin Ka'ab Al earztri. Kami tidak
menemukan atsar ini dengan sanad kepada Qatadatr. Lihat Tafsir lbnu Abu
Hatim (5/1658).
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'4".9(i(4rl6 6\66jo7
Jyi',tA & &u, 

"2, 
ciJi o 6j

6I,jA:AIK

+4@'"$;fr
@ 6riAe'+A

" Sebagahnana Tuhamrw rnenyurufunu pq gi ddri

rwnalmw dengan keb enm art, p adahal se$tngguh"y o

sebagian dari orartg'onmg yorttgberimmt itu tidak

menyul<ainya.Merel<ome,r,rtbmfi altrnutentangkebenman

serudah try61td (bahwa meteka pdsti menang), seolah'olah

mer el<,a dihatau kep ada l<ernatiart, s e dang met ela melihat
(sebah-sebahkemaaanit,r)," (Qs. Al Anfaal [8]: 5'6)

T a kwil f irm an Allah :'i6 i' ""13 6V1* U 6tyif. A K
ii -. A Xl,t;'tl- AV'ui Y's. :rft A 

g'3+--@ 6i#'4r#l
@{ttfi- (Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari

rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian dari

orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya Mereha

membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata [bahwa mereka

pasti menangJ, seolah-olah mereka dihalau kepada kematian,

sedang mereka melihat [sebab'sebab kematian ituJ)

Abu Ja'far berkata: Ahli takwil berbeda pendapat tentang

huruf lraf dalam ayat, A:AK "sebagaimana Tuhanmu menwruhmu

pergi.,,siapakah yang disamakan dengan perginya Nabi Muhammad

SAW dari rumahnya demi kebenaran?

sebagian ahli takwil berpendapat bahwa yang disamakan itu

adalah kebaikan dan ketakwaan orang-orang mukmin kepada Tutran

€x
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mereka, bagaimana mereka menjaga hubungan baik di antara mereka,

serta ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya.

Menurut mereka makna ayat ini adalah, "Allah berfirman,
'Jagalatr hubungan baik di antara kalian, karena itu baik bagi kalian,

sebagaimana Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW pergi dari
rumahnya demi kebenaran. Itu juga baik bagi beliau'."

Mereka yang berpendapat seperti ini adalah:

15751. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdul Watrhab menceritakan kepada kami, ia
berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Ikrimatr,

tentang ay at,. t\ii/tj A1 V+frl4;. 3$ 1ri"+;13 -ifr 1fr;i3

'4* irKOUn sebab itu bertalortalah kepada Altah dan

perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah

kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang
yans beriman:' ffi AX V 6115 {f.A TK "sebagaimana

" Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan

kebenaran " Artinya: Itu baik bagimu, sebagaimana engkau

diperintatrkan agar pergi dari rumahmu, itu juga baik
bagimu.77

Ada yang berpendapat batrwa maknanya: Wahai Muhammad,

sebagaimana Ttrhanmu telah memerintahkanmu agar pergi

dari rumahmu dengan kebenaran, padatral sebagian orang

mukmin itu tidak menyukai itu, maka demikian juga halnya

dengan peperangan, mereka juga tidak menyukainya. Mereka

mendebatmu, padahal itu telah jelas bagi mereka.

Ibnu Athilyah dalan Al Muhurar Al Wajiz (21502) dan Abu Hayyan dalam Al
Bahr Al Muhith(5D73).
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Mereka yang berpendapat seperti itu adalatr:

15752. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang ayat, Ei{u, ,1;. 'e 6fr5 $A lK
"sebagaimana Tuhanmu menryruhmu pergi dari rumahmu

dengan kebenaran," ia berkata, "Demikian juga mereka

mendebatmu dalam kebenaran. "78

15753. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang ayat, 6\ A*. 'e gr5 if$ TK

"sebagaimana Tuhanmu men)ruruhmu pergi dari rumahmu

dengan kcbenaran, " batrwa demikian juga mereka

mendebatnu dalam kebenaran, yaitu, dalam' masalah

peperangan.Te

15754. ...berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullatr bin Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari

W*qq dari Ibnu Abu Najih, dari Mujatrid, tentang ayat, \K
ffi ,1fr.'46t5irA"sebogaimanaTuhanmumenytruhmu
perg, dari rumahmu dengan kebenaran," bahwa demikian

juga Tuhanmu memerintatrkanmu agar pergi dari rumahmu.8o

15755. Mtrhammad bin Al Husein menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

Mujatrid dalam tafsirnya (11258) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1659).

Ibid.
Ibid.

7t

79

t0



Surah&Anfaal

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, ia berkata, *Ketika Nabi Muhammad SAW akan pergi

menuju perang Badai' dan orang-orang mukmin mendebat

beliau, Allah menurunkan ayat, t$ 6\A*.U1I5 J:AIK
6i#'w3Jl'i6;'sebagaimanaTuhanmumenyuruhmu

pergi dari rumahmu dengan kebenaran, padahal

sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu

tidok menyukainya', karena tunfutan orang-orang musyrik.

& Y 'r3. 6fr O 6j#-'Mereka membantahmu tentang

kebenar an s e sudah nyata'."8|

Para pakar bahasa Arab berbeda pendapat tentang ayat ini.

Sebagian pakar nahwu negeri Kufatr berpendapat bahwa itu

adalatl perintah daxi Allatt kepada Rasul-Nya agar melaksanakan

perintah-Nya dalam masalah harta rampasan perang, meskiptrn

sebagian satrabatnya tidak menyukai itu. Sebagaimana sebelumnya

mereka juga tidak suka saat Nabi Muhammad SAW diperintahkan

agar meninggalkan rumahnya untuk mencari kafilah orang-orang

musyrik.s2

Ada yang berpendapat bahwa maknanya: Mereka bertanya

kepadamu tentang harta rampasan perang dengan mendebat,

sebagaimana mereka mendebafrnu pada saat perang Badar. Mereka

berkata, "Engkau perintatrkan kami pergi untuk mencari kafilatr?

Engkau tidak mengajarkan kepada kami cara berperang agar kami

mempersiapkannya."

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1659), dalam tiga alsar terpisah, namun
dengan satu sanad. Ib,nu Katsir dalam tafsirnya (7119).

Al Farra dalam Ma'ani Al Qrr'an (l/403).

il
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Sebagian ahli nahwu Bashratr berkatq "Huruf kaf dalam ayat

J;A -'lK 'sebagaimana Tuhanmu menytruhmu pergi', dapat

diartikan dengan ayat, (Li'$;A? 
"r{3 

'Itulah orang-orang yang

beriman dengan sebenar-benarnya' , irya 6fi' A;.U 4; i#lS
'Sebagaimana Tuhanmu menytruhmu pergi dari rumahmu dengan

kebenaran'."83

Ada yang berpendapat batrwa huruf kaf itu sama maknanya

dengan,rt.

Ada juga yang berpendapat batrwa ayat ini mengandung

makna sumpah, sehingga maknanya adalatr, "Demi Dia, Tuhan yang

telatr memerintahkanmu pergi meninggalkan rumahmu."84

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang lebih utama menurutku

adalatr pendapat Mujahid yang mengatakan bahwa maknanya adalah,

"Sebagaimana Tuhanmu memerintatrkanmu pergi dari rumahmu

dengan kebenaran, padatral sebagian orang mukmin tidak menyukai

itu. Demikian juga mereka mendebatmu dalam kebenaran setelah

kebenaran itu terlihat jelas dan nyata."

Itu karena kedua perkara itu telah terjadi. Maksudku adalah

perginya sebagian orang mukmin dari Madinah dengan perasaan tidak

senang, mereka berdebat saat bertemu dengan musuh dan saat mereka

saling berdekatan. Lalu sebagian kondisi itu disamakan dengan

kondisi lain karena waktu terjadinya berdekatan.

Mujahid mengatakan (tentang makna kebenaran yang

disebutkan dalam ayat) batrwa maksudnya adalah, mereka mendebat

83 Az-Zujaj dalatn Ma'ani At Qttr'an(A406).84 Lihat semuanya dalam Al Bahr At Muhith (5D73) dan Ibnu Athiyyah dalam Al
Muharrar Al lYajiz Ql5Ol dan 502).
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Rasulullatr SAW tentang kebenaran tersebut, padahal kebenaran itu
telah nyata bagi mereka, yaitu peperangan.

15756. Mutrammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang ayat, # e 6j+4- "Mereka
membantahmu tentang kebenaran " ia berkata, "Maksudnya

adalah peperangan."s5

15757. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, makna yang sama.

15758. Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatr

menceritakan kepada kami dari W*qe dari Ibnu Abu Najih,

dari Mujatrid, dengan redaksi yang semisalnya.

Mengenai firman Allah, ,1i.'q"Dari rumahmu," sebagian

berpendapat batrwa maknanya adalah pergi dari Madinatr. Mereka

yang berpendapat seperti itu adalatr:

15759. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Bazzah, tentang

ayat, ,1*. 'v I ifF TK "sebagaimana Tuhanmu

menyuruhmu pergi dari rumohmu," bahwa maksudnya

adalah dari Madinah menuju Badar.86

Mujahid dalam tafsirnya (hd. 352).
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3D95), Al Baghawi dalam Ma'alim
At-Taruil Q1598), dan Ibnu Al Jauzi dalamZad Al Masir (31232).
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15760. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Muhammad bin Abbad

bin Ja'far memberitahukan kepadaku tentang ayat, J(A-K
A#jV (11j " S eb agaimona Tuhanmu m e nyuruhmu p er gi dar i

rurnahrnu," ia berkata, "Maksudnya adalah dari Madinatr

menuju Badar."87

Firman Allah, 6iF 'dI| ii (4; L\i "Podohot

sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu

tidak menyukninya," maksudnya adalah, sifat tidak suka

mereka sebelumnYa.

Mereka yang berpendapat seperti ini adalah:

15761. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami daxi Ibnu Ishaq, ia berkata:

Muhammad bin Muslim Az-zrjdlri menceritakan kepadaku.

Ashim bin Umar bin Qatadah dan Abdullah bin Abu Bakar

serta Yazid bin Ruman menceritakan kepadaku dari Urwah

bin Az-Zr,tbair dan selain mereka, dari para ulama kami, dari

Abdutlah bin Abbas, mereka berkata, "Ketika Rasulullatt

SAW mendengar bahwa Abu Suffan tiba dari negeri Syam,

beliau menganjurkan kaum muslim untuk menemui mereka.

Beliau u.rt"ta iri nr .1ii Wlt;7A i<s'it q ";:i e :y
6t/,Jrli; 'Ini adalah kofilah orang-orang Quraisy, mereka

membana banyak harta benda. Pergilah menemui mereka.

Semoga Allah memberikan harta rampasan perang

8? Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uytn (3ngr,Al Baghawi dalam Ma'alim

At-Tanzil Q1598),dan Ibnu Al Jauzi dalun Zad Al Masir (3D32)'
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kepadamu'. Kaum muslim pun pergi. Namun, ada sebagian

dari mereka yang enggan karena mereka tidak menyangka

Rasulutlatr SAW akan melaksanakan perang."88

15762. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-
Suddi, tentang ayat, 6i;3 'o#51 'iq; L$ "rodohot
sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu
tidak menyukainya," batrwa sesungguhnya sebagian dari

orang beriman itu tidak mau menangkap orang-orang

musyrik.se

Para atrli takwil berbeda pendapat tentang makna ayat,6j4S-
ifrl1'r3. 6Ji 4"Mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah

nyata." Sebagian ahli takwil berpendapat, "Maksudnya adalatr, para

satrabat yang terdiri dari kaurn mukmin, yang ada bersama Rasulullah

SAW ketika beliau pergi menuju Badar untuk berhadapan dengan

kaum musyrik."

Mereka yang berpendapat seperti itu adalah:

15763. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ketika
Rasulullatr SAW bermusyawarah dengan para sahabat

tentang pertemuan dengan orang-orang musyrik, Sa'ad bin

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1659) dan Ibnu Sa'ad dalam Ath-Thabaqqt
Al KubraQll/6).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1659).

tt
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Ubadah menyampaikan sesuatu kepada Rasulullatr SAW. Itu

terjadi saat perang Badar. Rasulullah SAW memerintahkan

agar mereka siap-siaga, maka mereka pun bersiap-siap.

Rasulullatr SAW kemudian memerintahkan agar mereka

mempersiapkan kekuatan senjata, akan tetapi orang-orang

beriman tidak menyukai hal itu, lalu Allah menurunkan ayat,

@
@

'oif- 3'4ri;l'i6;,'"ufi #\, A#.'e 6fi5 6:; TK
';';fr. e' +A Syiill- e &i Y'fi. ;;s o :4j#-

"sebagaimana Tuhanmu menryruhmu pergi dari rumahmu

dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian dari

orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Mereka

membantahmu tentang kcbenaran sesudah nyata (balrua

merela pasti menang), seolah-olah mereka dihalau kepada

lrematian, sedang mereka melihat (sebab'sebab kematian

itu).ueo

15764. Ibnu Humaid menceritakan kepadaku, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Ia

menyebutkan tentang suafu kaum, maksudnya adalatr para

sahabat Rasulullatr SAW, bagaimana perjalanan mereka

. bersama Rasulullatr SAW, ketika para sahabat mengetatrui

bahwa orang-orang Quraisy dalam perjalanan menuju tempat

mereka hanya menginginkan harta rampasan perang dari

kafilah itu. Allah berfirman, "ofi #\,Afij4 6115 6:ATK
it$j<in+lit'tq;"sebagaimanaTuhanmutnenvuruhmu

pergi dari rumahmu dengan kebenaran, padahal

sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu

tidak menytluinya." Maksudnya adalatr, mereka tidak mau

e0 As-Suyrthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (4116).
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menemui orang-orang musyrik Quraisy itu, mereka juga

tidak percaya tentang perjalanan orang-orang Quraisy ketika

itu diceritakan kepada mereka.el

Ada yang berpendapat bahwa maksud ayat tersebut adalah

orang-orang musyrik. Mereka yang berpendapat seperti itu adalah:

15765. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman Allah, Syttt:lr- (? 'ti\1'.,2, ;i$ O 6'j+4-
'otjget *fi "Mereka membantahmu tentang kebenaran

sesudah nyata (bahwa mereka pasti menang), seolah'olah

mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat

(sebab-sebab kcmatian itu)," ia berkata, "Orang-orang

musyrik itu membantah Rasulullatr SAW dalam kebenaran,

seakan-akan mereka digiring kepada kematian saat mereka

diseru kepada agama Islam." ittfi- ffi "sedang mereka
!* melihat (sebab-sebab kematian itu)." Ia berkat4 "Ayat ini

bukan sifat orang lain, akan tetapi sifat orang-orang kafir

ifu."92

15766. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub bin

Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul

Aziz bin Muhammad menceritakan kepadaku dari anak

saudara laki-laki Az-Ztrhi, dari pamannya, ia berkata: Salah

seorang satrabat Rasulullah SAW menafsirkan ayat, (k'ti
'tttfi- et +fi 3y $tL"Nyata (bahwa mereka pasti

er Ibnu Hisyam dalam As-Sirah QDSS) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (7 Dl).vt Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1660) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (3/323).
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menang), seolah-olah merekl, dihalau kepada kematian,

sedang mereka melilrut (sebab-sebab kematian itu)," bahwa

itu terjadi ketika Rasulullah SAW pergi menemui kafilatr

orang-orang musyrik.e3

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar tentang ini adalah

pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Ishaq, batrwa itu

merupakan berita dari Allah tentang sekelompok orang mukmin yang

tidak mau bertemu dengan musuh. Mereka membantah Rasulullah

SAW sambil berkat4 "Kami tidak diajarkan cara menghadapi musuh

agar kami siap berperang dengan mereka. Kami hanya pergi untuk

menemui kafilah itu." Dalil ke-shahih-an pendapat ini adalatr ayat,

9* lLA\*$ $"6 oi;ii'qqW\ ca1r\1'{t;.rb
,f,j"Don (ingatlah), ketika Altah me,njanjikan kepadamu balwa salah

satu dari dua golongan (yang lramu hadapi) adalah untukrnu, sedang

lramu menginginkan balrua yang tidak mempunyai kphtatan

senjatalah yang untulonz." (Qs. Al Anfaal tSl: 7) Ini adalatr dalil yang

jelas bagi orang yang mendapatkan pematraman dari Allah batrwa

sekelompok orang mukmin itu tidak mau berhadapan dengan orang-

orang musyrik yang memiliki kekuatan. Bantahan mereka terhadap

Rasulullatr SAW adalatr dalam masalatr perang, sebagaimana

dikatakan oleh Mujahid, karena mereka tidak mau berperang. Oleh

sebab itu, pendapat Ibnu Zaid tidak mengandung makna apa-apa,

sebab sebelumnya terdapat ayat, iffi 4 {f}+4-

Yang demikian itu merupakan pemberitahuan tentang orang-

orang mukmin. Ayat berikutrya juga tentang orang-orang mukmin.

Jadi, berita tentang orang-orang muknrin lebih utama untuk disebut

e3 As-Suluthi dalamAd-Dur Al Mantsur (4116).
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sebagai kandungan ayat ini daripada berita tentang orang-orang yang

tidak disebutkan dalam ayat ini, yaitu orang-orang musyrik.

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang penalonilan ayat, 't3r.

iil U "sesudah nyata." Sebagian berpendapat bahwa maknanya

adalatr, setelah jelas bagi mereka bahwa engkau (Muhammad) tidak
akan melakukan sesuatu kecuali yang diperintahkan Allah.

Mereka yang berpendapat seperti itu adalatr:

15767. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-
Suddi, tentang ayat,'$jV1Z2"Sesudah nyata (bahwa mereka

pasti menong," bahwa maksudnya adalah, engkau tidak
melakukan suatu tindakan kecuali yang diperintatrkan Allatr
kepadamu.%

15768. Al Kalbi meriwayatkan dari Abu Shalih, dari Ibnu, Abbas.es

Firman Allah, lttfret +fl Jyi'|rt3- (3?"Seotah-otoh

mereka dihalau kcpada kcmatian, sedang mereka melilwt
(sebab-sebab kematian ifil)" maksudnya: Orang-orang yang

mendebatnu dalam masalah berhadapan dengan musuh,

dikarenakan mereka tidak mau berhadapan dengan musuh,

karena mereka meftun seakan-akan digiring kepada kematian
jika diajak berperang.

e{ Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1659).
es lbnu Al Jauzi dalam ZadAl Masir (31323), makna ayat, $11o.(1j4,/^aaUn,

"Mereka mendebatnu dalarn urusan perang." Sanad atsu ini tidak disebutkan.
Ditemukan atso seperli ini dengan lafaztr yang sama tanpa ada tambahan.
Syaikh Ahmad Syakir memberikan komentar dalam naskahny4 'Mungkin
diriwayatkan oleh Al Kalbi.'
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Ahli takwil yang berpendapat seperti pendapat ini adalah:

15769. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ishaq berkat4

tentang ayat, 6tiget +fi ilyttS- (1i?"Seotah-otah

mereka dihalau kepada kcmatian, sedang mereka melihat

(sebab-sebab kpmatian itu)," bahwa orang-orang mukmin itu

tidak mau berhadapan dengan orang-orang musyrik, mereka

juga tidak percaya bahwa orang-orang Quraisy berada dalam

perjalanan, ketika itu diceritakan kepada mereka.e6

cco

-t zoz 41
rilS 4! ol aj;;;Fti;twi [ifr

-& .{&,, 34\'.#- 6X U: Kl -iK
@'u'rfiit!'

"D dn (ingatlah), l<etika Nlorh rner.li aniil<m l,cpadatnt

bahwa salah satrt dari duo gobngon (yortsl<otrwhadapi'l

adatah unhtlqrnt, sedangl<firru bahwa yarJg

tidak mempuny ai l<cl<uatan seniatalah y afig unhtl<rrru, dar.

Ntdh mengfuendaki urfiik mrrrtbenml<mt ydrrgbenat dengan

ay at - ay at Nya dm. nwru,nalicart or arrg' or arrg kafir."

(Qs. Al Anfaat [8]: 7)

{aifi
)a,fi\

e6 Ibnu Hisyam dalam ls-Sfah Q1322).
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Takwil firman ,Lu{i 'F.ril #l{hi ,sfiyfitl {U- iV,K -lK '*LAi eti i'"J Zj;;;1oai ytngattahJ, ketika Auah
menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan [yang
kamu hadapiJ adalah untukmu, sedang kamu menginginhan bahwa

yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Ingatlah wahai

sekelompok orang yang berim^. $4\A\ ,;;d;Lfrrt {f;- tb 'Dan
(ingatlah), ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari
dua golongan (yang kamu hadapi)'. Yakni: Ketika Allah menjanjikan

kepadamu bahwa salah satu dari dua kelompok, yaitu: Kelompok Abu

Suffan bin Harb dengan kafilahnya dan kelompok orang-orang

musyrik yang datang dari Makkah, untuk mencegah kafilatr tersebut.

ig f;t'Adalah untulonu.'sesungguhnya bersama mereka ada harta

rzrmpasan perang untukmu. ,K lfs '*LA| +(, &"6 Aj;j;
'Sedang lramu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kchtatan

senjatalah yang untulonu'. Kamu ingin agar kelompok yang tidak

memiliki kekuatan itulah yang berhadapan denganmu. Kelompok

yang tidak mampu berperang, kelompok itulah yang kamu inginkan.

Kamu ingin agar kafilah yang bisa ditaklukkan tanpa ada peperangan

itu menjadi milikmu, bukan kelompok Quraisy yang datang untuk

mencegah kafilatr mereka, karena berhadapan dengan mereka pasfilatr

dengan peperangan."

Ka,a ,LAl berasal dari lpi Ahli takwil yang berpendapat

seperti ini adalah:

15770. Ali bin Nadhar dan AMul Warits bin Abdushshamad

menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata:

Abdushshamad bin Abdul Warits menceritakan kepada kami,

ia berkata: Aban Al Aththar menceritakan kepada kami, ia
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berkata: Hisyam bin Urwatr menceritakan kepada kami dari

Urwah, bahwa Abu Suffan datang, dan bersamanya ada

kafilah Quraisy yang baru tiba dari negeri Syam. Mereka

melewati jalan tepi pantai. Ketika Rasulullatr SAW

mendengar kedatangan mereka, beliau memerintahkan para

satrabatnya untuk mencegat mereka, dan beliau

memberitahukan bahwa mereka membawa harta, dan jumlatt

mereka pun sedikit. Mereka pun pergr, yang mereka inginkan

hanya Abu Sufyan dan kafilah yang ada bersamanya.

Menurut mereka itu adalatr harta rampasan bagi mereka, dan

mereka tidak menyangka akan terjadi perang besar jika

mereka berhadapan. Itulah makna ayat, +$ 1'"6 Oj;ii
'*LjA\ "sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak

mempunyai kehtat an s eni atalah yang untulonu."

l577L Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari

Muhammad bin Muslim Az'Z:uhi, Ashim bin Umar bin

Qatadah, Abdullah bin Abi Bakar, Yazl,d bin Ruman, Urwah

bin Az-Zubair, dan selain merek4 dari para ulama karni, dari

Abdullah bin Abbas, semuanya menceritakan kepadaku

sebagian kisatr ini. Kisah mereka tergabrurg dalam algr kisatr

tentang perang Badar, mereka berkatq "Ketika Rasulullatt

SAW mendengar bahwa Abu Su$an akan datang dari negeri

Syam, Rasulullatr SAW memerintatrkan kaum muslimin

untuk berhadapan dengan mereka, e<:'it q. i:i I :*
6t3)rx- bi nr .1ii Wl. th?'6 'Ini adalah lcafilah Quraisy,

pada kafilah itu terdapat harta benda mereka. Pergilah kamu

menghadapi mereka, semogo Allah meniadikannya sebagai

harta rampasan perang bagimu'.
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Kaum muslimin pun pergi, akan tetapi sebagian mereka
merasa enggan, karena mereka tidak menyangka Rasulullah
SAW akan berperang. Ketika Abu Sufuan mendekati
kawasan Hijaz, ia mencari berita dan bertanya kepada para
penunggang kuda, karena merasa takut terhadap kaum
muslim. Akhimya ia mendapatkan berita dari sebagian
penunggang kuda batrwa Nabi Muhammad SAW telatr
memerintahkan para sahabatnya untuk berhadapan dengan

Abu Suffan dan kafilahnya. Abu Sufyan pun mengupah
Dhamdham bin Amr Al Ghiffari untuk pergi ke Makkah
grrna menemui orang-orang Quraisy, agar segera

menyelamatkan harta benda mereka. Ia juga memberitahukan

bahwa Nabi Muhammad SAW dan para satrabatrya telah
siap-siaga. Dhamdham bin Amr pun segera pergi ke Makkah.
Sedangkan Rasulullatr SAW beserta sahabat-sahabatnya telah
sampai di lembatr yang bernamaDz,afirarr. Kemudian mereka
pergi dari lembatr itu.

Lalu sampailatr berita kepada mereka batrwa orang-orang

Quraisy (dari Makkah) sedang dalam perjalanan untuk
menyelamatkan kafilah mereka. Rasulullah SAW pun
bermusyawarah bersama kaum muslim tentang hal itu. Abu
Bakar lalu berdiri seraya mengucapkan kalimat yang baik.
Demikian juga dengan Umar. Kemudian Al Miqdad bin Amr
berdiri seraya berkata,'Wahai Rasulullah, laksanakanlah

seperti yang diperintatrkan Allah kepadamu, kami akan

bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan berkata seperti

bani Israil berkata kepada Nabi Musa, -5ii7 3:; el,5i6
6tLS # 61 'Pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan

berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk
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menanti di sini sala'. (Qs. Al Maa'idah [5]: 23) Akan tetapi,

pergilah engkau bersama Tuhanmu berperang dan kami ikut

serta berperang bersamamu. Demi Dia yang telah

mengutusmu dengan kebenaran, jika engkau membawa kami

ke Bark Al Ghimad (kota Habasyah) maka kami pasti tetap

ikut bersamamu hingga ke kota itu'.

Rasulullah SAW lalu mengucapkan kalimat yang baik

kepadanya dan mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian

Rasulullatr SAW bersabda, 'Wahai kaum, berilah pertanda

kepadaku'. Maksudnya adalah orang-orang Anshar, karena

ketika orang-orang Anshar membai'at Rasulullatr di Al

Aqabah, mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, kami tidak

bertanggung jawab terhadapmu hingga engkau sampai ke

negeri kami. Jika engkau telatr sampai di negeri kami maka

engkau dalam tanggung jawab kami. Kami menjagamu dari

segala sesuatr sebagaimana kami menjaga anak-anak dan

istri kami'.

Seakan-akan Rasulullatr SAW merasa khawatir jika orang-

orang Anshar tidak membantunya terhadap musutt kecuali

hanya di dalam kota Madinatr. Beliau khawatir jika mereka

tidak mau pergi bersamanya rurtuk berhadapan dengan

musuh yang berada di negeri mereka.

Ketika Rasulullatr SAW mengucapkan itu, Sa'ad bin Mu'adz

berkata kepadanya,'Seakan-akan engkau menginginkan kami

wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, ')'41 Sa'ad berkata,

'Kami telah beriman kepadamu, kami mempercayaimu, dan

kami bersaksi batrwa apa yang engkau bawa itu adalatr

kebenaran. Kami telah membuat perjanjian untuk tetap patuh
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dan taat. Oleh karena itu, lakukanlah apa yang ingin engkau

lakukan wahai Rasulullatr. Demi Dia yang telah mengutusmu

dengan kebenaran, jika engkau masuk ke lautan ini maka

kami pasti ikut bersamamu, tidak seorang pun tertinggal.

Yang tidak kami inginkan saat bertemu musuh esok hari

adalah mereka bersabar saat perang dan jujur ketika

berhadapan. Semoga Allah memperlihatkan sesuatu dari

kami yang membuatmu senang. Perintahkanlatr kami berjalan

dengan berkah dari Allah'.

Rasulullatr SAW merasa senang dengan ucapan Sa'ad, dan

itu membuat beliau bersemangat. Beliau lalu bersabda, tsib
'tilf oi<J,iirr1 ,;pirbt G:1,! d:.q:,ri &r bf aii!: trr t; ;e
t,to 77t Ll6 dy'nuiitonlah kamu'deng; blrkah dari
Allah, berikanlah kabar gembira. Sesungguhnya Allah telah

menjanjikan salah satu kctompok kcpadaht. Demi Allah,
'' sealran-akan saat ini aht melihat lcelcalahan mereka esok

hari'."97

15772. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, bahwa Abu Suffan datang bersama kafilah dari negeri

Syam, mereka membawa barang dagangan suku Quraisy,
yaitu Al-Lathimah.es Berita itu sampai kepada Rasulullah

SAW, maka beliau memerintatrkan kaum muslim untuk

Ibnu Hisyam dalam ls-,Sirah QD57-258) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya
('t/22-23).
Al-lathimah adalah barang-barang dagangan yang tidak bisa dimakan, seperti
parfum. Lihat kamus Lisan Al 'Arab,pembahasan kata /eJ.

n

98



Tafsir Ath:Ilwbdti

menghadapi mereka. Mereka pun pergi, kaum muslim yang

bersama beliau berjumlatr tiga ratus dan beberapa belas

orang. Seorang mata-mata dari Juhainah yang beraliansi

kepada golongan Anshar, yang bernama Ibnu Uraiqith,

diutus, lalu ia membawa berita tentang kafilah Abu SuSan.

Abu Sufyan mendengar berita bahwa Nabi Muhammad SAW

dan pasukannya telah bergerak, maka ia mengutus utusan ke

Makkah untuk meminta bala bantuan. Ia mengutus seorang

laki-laki dari bani Ghiffar bernama Dhamdham bin Amr.

Rasulullah SAW pur pergi. Beliau tidak tatru bahwa orang-

orang Quraisy dari Makkah juga akan tiba. Allah lalu

memberitahu Rasulullah SAW bahwa orang-orang Quraisy

dari Makkatr juga akan tiba. Rasulullah SAW pun menjadi

takut jika orang-orang Anshar membiarkannya dan berkata,

"Kami berjanji batrwa kami akan melindungimu jika musuh

menyerangmu di negeri kami." Rasulullatr SAW kemudian

bermusyawarah dengan para sahabatnya tentang kafilah itu.

Abu Bakar berkata, "Aku pernatr melewati jalan ini, jadi aku

lebih tahu. Ada seorang laki-laki dari mereka yang

memisahkan diri dan ia berada di tempat anu." Rasulullah

SAW diam. Kemudian ia kembali bermusyawarah dengan

mereka. Mereka mengisyaratkan kafilah itu kepadanya.

Ketika musyawarah semakin sengit, Sa'ad bin Mu'adz

berkata, "Wahai Rasulullatr, aku lihat engkau bermusyawaratt

dengan para sahabatmu, mereka mengisyaratkan sesuafu

kepadamu, kemudian engkau kembali bermusyawaratr

dengan mereka, seakan-akan engkau tidak rela terhadap apa

yang mereka isyaratkan kepadamu, seakan-akan engkau takut
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jika orang-orang Anshar membiarkanmu. Engkau adalatr

Rasulullatr, Allah telatr menurunkan Al eur'an kepadamu.

Allah telatr memerintatrkanmu berperang dan menjanjikan
kemenangan untukmu. Demi Allah, Dia tidak akan

mengingkari janji-Nya. Perintahkanlah apa yang ingin
engkau perintahkan. Demi Dia yang telah mengutusmu

dengan kebenaran, tidak seorang pun dari golongan Anshar
yang akan membiarkanmu."

Al Miqdad bin Al Aswad Al Kindi lalu berdiri seraya

berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak berkata kepadamu

seperti ucapan bani Israil kepada Nabi Musa, 6 ;15:6
5t'ufi # Cy-*;frS 3;; 'Pergitah tramu bersama

Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya

kami hanya duduk menanti di sini sa7'a'. (Qs. Al Maa'idatr

[5]: 23). Akan tetapi kami berkata, 'Pergilah engkau bersama

, Tuhanmu berperang dan kami ikut serta berperang

bersamamu'." Rasulullah SAW senang mendengar itu, maka

beliau berkata, dt ,tl ,.F, e.Ut ;:t'o\ ,,Sesungguhnya

Tuhanlru telah menjanjikan lcoum itu kcpadaht. Mereka telah

bergeralc" maka bergeraklah kalian menuju mereka".

Mereka pun segera bergerak.ee

15773. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, il3rlav-*LA\ eti fi"6 oj;ji-rJ qt 6i.Ir'a$\.?ti'fi"6 6:;i; -F rit w ,sJ;irfi {U
K 3-ttr3 uDan (ingatlah), ketika Allah menjanjikan

ee Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Q1598), dari As-Suddi.
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lcepadamu bahwa salah satu dari dua golongan (yang kamu

hadapi) adalah untulonu, sedang kamu menginginkan balrua

yang tidak mempunyai kchtatan senjatalah yang untuktnu,"

ia berkata, "Ada dua kelompok, salah satu dari mereka

adalah kelompok Abu Sufyan bin Harb, mereka datang dari

Syarn membawa kafilah dagang. Sedangkan kelompok kedua

adalah Abu Jatral, bersamanya ada pasukan Quraisy. Kaum

muslim tidak mau menghadapi kelompok yang bersenjata

karena mereka tidak mau berperang. Mereka lebih senang

berhadapan dengan kafilah yang membawa barang dagangan.

Akan tetapi Allatl berkehendak sesuai dengan kehendak-

Ny"."'oo

15774. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepada kepadaku dari Ali bin Thalhah, dari

Ibnu Abbas, tentang ayat, wi iiylit'du--',s ';oo,
(ingatlah), ketika Allah menjanjikan kepadamu balma salah

satu dari dua golongan (yang lcamu hadapi)," ia berkata,

"Kafilah Makkah tiba dari negeri Syam, dan.berita itu sampai

kepada penduduk Madinah, maka mereka pergi bersama

Rasulullatr SAW untuk menghadapi kafilah itu. Akan tetapi

kafilah itu mendahului Rasulullah SAW. Allah menjanjikan

salatr satu dari dua kelompok itu akan menjadi milik kaum

muslim. Namun kaum muslim lebih senang berhadapan

dengan kafilatr itu, karena kafilah itu tidak bersenjata dan

'' Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1661) dan As-suyuthi dalam Ad-Durr Al
Mantsur (4D7), dinukil dari Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, serta Abu Asy-
Syaikh.
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membawa banyak harta. Ketika rombongan kafilah itu telah

berlalu meninggalkan Rasulullah SAW, kaum muslim dan

Rasulullatr SAW berjalan menuju pasukan dari Makkah, akan

tetapi sebagian kaum muslim tidak menyukai itu karena

pasukan dari Makkah itu bersenjat".r:l0l

15775. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan

kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari

bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, ,tir45/,'{$-if
,K -iKlLA| *$ f iJ oi;i;'& t+1 iiflfit' io"
(ingatlah), ketilca Allah menjanjiknn kepadamu bahv'a salah

satu dari dua golongan (yang komu hafupt) adalah untubnu,

sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai

kchtatan senjatalah yang untubnu," Maksudnya adalatr,

. kafilah yang membawa harta perdagangan. Ia mengatakan:

Rasulullatr SAW memasuki Madinatr pada bulan Rabi' Al
Awwal. Karu bin Jabir Al Fihri bergerak menuju pinggiran

kota Madinatr, sampai di Ash-Shafra'. Berita itu sampai

kepada Rasulullatr SAW, maka beliau mengejar Karz bin

Jabir, akan tetapi ia telah pergr. Rasulullatr SAW lalu

kembali, dan ia menetap selama satu tatrun itu.

Abu Suffan lalu tiba dari negeri Syarn bersama kafilah

dagang milik orang-orang Quaisy. Ketika mereka mendekati

daeratr Badar, Jibril turun kepada Rasulullah SAW untuk

menunrnkan *ahyu, 'F fe 6$A\ .sillfii 'ifA. iV

r0r Kard tidak menemukan atsw ini dengan sanad seperti ini dalam referensi yang
ada pada kami.
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,K -lK -*Li:$ +(:' 1'"6 Oj:ii "Dan (ingattah),

trctil@ Attah menianiilcan kepadamu bahwa salah satu dari

dua golongan (yang lmmu hadapi) adalah untulonu, sedang

lramu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kehtatan

s e nj at al ah Y an g untulonu."

Rasulullah sAw bergerak bersama pasukan kaum muslim

yang terdiri dari tiga ratus tiga belas orang, dua ratus tujuh

puluh orang dari mereka adalatr orang-orang Anshar,-yang

lain berasal dari golongan Muhajirin. Berita itu sampai

kepada Abu Sufyan saat ia berada di Al Buthm,l02 maka ia

mengirim utusan kepada semua orang Quraisy di Makkah,

sehingga orang-orang Quraisy segera bergerak dalam

kemarahan.l03

15776. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang alat, ,gl;f,i]Iif i{Uig
,K tK rL;A\ q$ 1";1 6i;;; t€ q $tit';ti " o,"
(ingattah), ketita Allah menjanjikan ltepadamu baltwa salah

satu dori dua golongan (yang kamu hadapi) adalah untulonu,

sedang kamu menginginlran balrua yang tidak mempunyai

Al Buthm adalah pohon yang memiliki biji berwarna hijau. orang-orang Yaman

menyebutnya eair-Otrarw. Al Bathimatr adalah sebuah kawasan yang dikenal

o.r". Lihat kamus Lisan At 'Arab,padaentri kata p. Syaikn Mahmud Syakir

menyatakan pendapat yang kuat, yang menyatakan bahwa Al Buthm berasal

dari Al Idhm, yaitu nama sebuah lembah di bukit Tihamah'

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebu&an sebuah atsar dari Ibnu Abbas yang

sama dengan ini. Pada al<hir atsar tersebut ia berkata, "Al Aufi meriwayatkan

atsar sepJni ini dari Ibnu Abbas. Demikian juga menurut a_s--S1a{i, Qatadah,

Abdgnahman bin Zaid bin Aslam, serta banyak ulama Salaf dan Khalaf.

Pendapat mereka kami ringkas dengan mengikuti redaksi Muhammad bin

Ishaq."
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lrchtatan senjatalah yang untuhnu," ia berkata, ..Malaikat

Jibril turun memberitahukan batrwa orang-orang euraisy
telah bergerak. Sedangkan pasukan kaum muslim
menginginkan rombongan kafilah dari negeri Syarn. Allatt
menjanjikan apakah mereka akan berhadapan dengan

rombongan kafilah dari negeri Syarn atau pasukan Quraisy
dari Makkah. Itu terjadi di Badar. Mereka mengambil tempat

persediaan air minum. Rasulullatr SAW menanyakan

kesiapan merek4 lalu mereka memberikan jawaban. Itulah
makna ayat, .K J-,fJ LLA\ lti &'itr <rj;ij ,sedang

lramu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kelantan
senjatalah yang untubnu'. Mereka adalatr orang-orang

Makkah."lo4

15777. Yunus menceritakan kepadalcu, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang ayat, .K 3K 1L;A\ *f' fi "6 6j;j;.
"Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai

kchtatan senjatalah yang untulontl," bahwa Rasulullah SAW
dan kaum muslim pergi ke Badar guna menghadang kafilatr

dagang Qwaisy negeri Syarn. Lalu syetan keluar dalam

bentuk Suraqatr bin Ju'syum. Ia datang ke penduduk Makkah

dan mengadu kepada mereka seraya berkata, "Muhammad

dan para satrabatnya telatr menghadang kafilah dagangmu.

Orang sepertimu tidak akan menang pada saat ini. Aku akan

bersamamu jika kamu melakukan perbuatan yang tidak

disukai Allah." Mereka lalu pergi dan berseru, "Siapa di

antara kita yang tidak ikut, maka rumahnya akan dihancurkan

'u lbtd.
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dan ia boteh dibunuh." Ketika Rasulullatr SAW dan para

sahabatnya berada di Ar-Rauha, mereka menangkap mata-

mata kafir Quraisy, dan ia memberitatrukan hal itu kepada

mereka. Rasulullafr SAW lalu berkata, )i 4i €tei '.ti iirr irt

i.F "srtrngguhnya Altah telah menianjikan ka/ilah dagang

atau pasulmn Quraisy kcpadamu." Akan tetapi kafilatt

dagang lebih disukai kaum muslim daripada berhadapan

dengan pasukan Quraisy, karena peperangan pasti terjadi jika

berhadapan dengan pasukan bersenjata, sedangkan

berhadapan dengan kafilah dagang pasti tidak akan ada

peperangan.

Itulah makna firman Allah, '*LA\ +$ i'"6 6::ii
,K JrfS "Sedang kamu menginginkon bahwa yang tidak

mempunysi kehtatan senjatalah yang untulonu'" Lafazta.

1LAi artinya perang. Sedangkan -*LA\ +$ i
artinya rombongan kafilah dagang.los

15778. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub bin

Mutrammad Az-hnfimenceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullatr bin Wahab menceritakan kepada kami dari Ibnu

Lahi'ah, dari Ibnu Abu Habib, dari Abu Imran, dari Abu

Aynrb, ia berkata: Allah menurunkan ayat, cl$fi'€L;}f)
t€ ti; 6i.[A\ "Dai (ingatlah), ketika Atlah menianiikan

kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan (yang kamu

hadapi) adalah untttlonu," ketika Allah menjanjikan salah

satu dari kelompok itu akan menjadi milik kami, maka jiwa

tot lbid.
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kami menjadi tenang. Kedua kelompok itu adalah kelompok

kafilah dagang Abu Suffan dan pasukan Quraisy.ro5

15779. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin
Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al
Mubarak memberitatrukan kepada kami dari Ibnu Lahi'atr,

dari Yazid bin Abi Habib, dari Aslam Abu Imran Al Anshari,

batrwa menurutku ia berkata: Abu AySrb berkata, tentang

ayat, +$ fr'"J ai,j"'F til ,i'^-,fi1 ,s1;1firt'dU-i1
K 3K L4A\' "Dan (ingatlah), t@til@ Allah
menjanjilcan kcpadamu bahwa salah satu dari dua golongan

(yang lamu hadapi) adalah untukrnu, sedang kamu

menginginkan balwa yang tidak mempunycti kehtatan

senjatalah yang untulonu," batrwa makna lafazh ,LA\
adalatr pasukan Quraisy dari Makkatr, sedangkan q(i #
LLA\ adalah, kafilah dagang dari negeri Syam. Ketika

Allah menjanjikan salatr satu kelompok itu bagi kami, kafilah

dagang atau pasukan Quraisy, jiwa kami pun menjadi

tenang.loT

15780. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub bin

Muhammad menceritakan kepadaku, ia berkata: Beberapa

orang menceritakan kepadaku tentang ayat, '1"6 Oj;;;
,K -iK -*Ld\ g,li"sedang kamu menginginkan bahwa

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511660 dan 166l).
Lihat at s ar sebelumnya.
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yong tidak mempunyai kehtatan seniataldh yang untulonu,"

bahwa makna '*L$|adalah, pasukan Quraisy.Io8

15781. Diceritakan kepadaku dari Al Husein bin Al Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkata, tentang ayat, -*LA\ +$ f ii Oj;j;.
,K gf3 "Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak

mempunyai kehtatan senjatalah yang untulonu," bahwa

maksudnya adalah, kafilah dagang yang dipimpin Abu

Suffan. Satrabat Rasulullatr SAW ingin agar kafilah dagang

itu dijadikan menjadi milik mereka, sedangkan peperangan

itu dipalingkan dari mereka.loe

15782. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang

ayat, -K J.'fs LL;X\ oJ:"1"6 6i;i;"sedang.*amu
menginginkan bahwa yang tidak mempunyoi kchtatan

senjatalah yang untuhnu," batrwa maksudnya adalatr, harta

rampasan perang tanpa ada peperang*."o

Firman Allah,'31 $ dibaca fathah, karenapengulangan kata

tr,., karena kalimat 5t1 'd$-digunakan untuk salatr satu dari dua

kelompok tersebut.

Dengan demikian, takwil ayat, ;6)!)\ eAY,i{'d$j$ "Dan

(ingatlah), ketika Allah menjanjilran kcpadamu bahwa salah satu dari

Kami tidak menemukan atsar dengan lafazh seperti ini dalam referensi yang

ada pada kami.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1661).
Ibnu Hisyam dalam ls-,Sirah An-Nabau,Uah (21223) dan Ibnu Abu Hatim

. dalam tafsirnya (5/l 65 t).
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dua golongan (yang kamu hadapi)," adalah, Allah menjanjikan salatr

satu kelompok itu bagimu. Sebagaimana firman Allah, f{i*- S
A #y dl 'i;'Ai "Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu
melainlran Hari Kiamat (yaitu) kedatangannya lcepada mereka dengan

tiba-tiba." (Qs. Muhammad [47]: l8)

Ayat, ,K -lK -*Ld\ *$ &"it Oj;i, "Dan (ingattah),

ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua

golongan (yang karnu hadapi) adalah untukrnu." Kata q;li dalam

bentuk mu'annats, karena maksudnya adalah, Wtbi "kelompok". Jadi,

makna kalimat tersebut: Kamu ingin agar (elompok yang tidak

bersenjata itu menjadi milikmu, bukan kelompok yang bersenjata.

rakwil firman Allah: ,!' &j 4i43,3Ai ;i-int 1;3
'ui33 (Dan Atlah menghendaki intuk membenarkan yang beiar
dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kaftr\

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Allah ingin

membenarkan Islam dan mengangkat tinggi firman-Nya dengan

perintah-Nya kepadamu agar memerangi orang-orang kafir wahai

orang-orang mukmin, sedangkan kamu hanya menginginkan harta

rampasan perang."

Firman Allah, 'U-*gJ tlt'*t "Dan memusnahkan orang-

orang kalir." Ia mengatakan: Allatr ingin memotong dasar kekafiran,

yaitu tidak mentauhidkan Allah. Sebelumnya telah kami jelaskan

makna kata 'a!t yaitu, yang datang belakangan. Maksudnya yaitu

memotong semua yang akan muncul dari orang-orang kafir itu.

Ahli takwil yang berpendapat seperti pendapat yang telah kami

sebutkan ini adalah:
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15783. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman Allah, 4?g',3A1 '#-;1'S\ Xj-3 "Don Altah

menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-

ayat-Nya," bahwa maksudnya: Agar orang-orang yang ingin

dimusnahkan itu dibunuh, itu lebih baik bagimu daripada

kafllah dagang.rlr

15784. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang ayat,

';r-;r33 il' &i 4i43,'eA| '#-.tr ai,i 3'i-3 "oan Attah

menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-

ryat-Nya dan memusnahlmn orang-orang ka/ir," bahwa

maksudnya: Peristiwa yang dialami para pemuka dan

pemimpin Quraisy pada saat perang Badar.ll2

occ

Iu
tt2

<,};5\ ,fswJqiJ"isa-
"Agm Nlah rnenetapl<mt yar.ghak (Islam) dmt

rnenb atall<an y ang b atil ( sy irik) w alaupw\ ot ctng' ar ang

y arlg b er do s a (rrrusy rik) iat tidak merry ukainy a."

(Qs. Al Anfaal [8]: 8)

Kami tidak menemukan atsar seperti ini dalam referensi yang ada pada kami.

Ibnu Hisyam dalan Siar An-Nubuwah (21322).
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ralrwil lirman Attah: <rj# ,f i5 M J\i"'5i3,4.
@ @fo, Allah menetapkan yang hak [IslamJ dan membatalkan

yang batil [syirikJ walaupun orang-orang yang berdosa [musyrikJ
itu tidak menyukainya)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Allah ingin

memusnahkan orang-orang kafir, sebagaimana Dia ingin

membenarkan yang benar, sebagaimana hanya Allah yang disembah,

bukan tuhan-tuhan lain dan berhala-berhala. Allah ingin

mengagungkan Islam. Itulah makna menetapkan yang hak. 'Jtli JYi"
'Dan membatalkan yang batil (syirik)'. Dia berkata, 'Membatalkan

ibadah kepada tuhan-tuhan lain, berhala-berhala, dan kekafir^'.'rf $
'\i/alaupun tidak menyukainya'. Orang-orang yang berdosa. Mereka

mendapatkan dosa dan balasan kejelekan dari orang-orang kafrr. "

15785. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, ')\{rt j\iJ'",tft 4-
5;,;.J '$S "Agar Attah menetapkan yang hak (Islam)

dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang

yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya," bahwa

mereka adalatr orang-orang musyrik. I 13

Ada yang berpendapat bahwa makna '[rt alaorayat ini adalah

Allah.

ooo

rr3 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5t1662), Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Tanzil Q1602), dan Ibnu Al Jauzi dalamZad Al Masir (31324).
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" (Ingatlah), ketil<a l<an'ru nrnwhon pertolongan kepada

Tuhamrn4laludiperl<,enanl<mr.Nyabagprrru,'Sesungguhrtya
Al<u akan mendatangkan bala bantuan kepada l<arrru

dengmr seribu malailat y dng datang berhnat-httttt' ."

(Qs. Al Anfaal [8]: 9)

Takwit lirman Ailah: FA 6'H ,i6r'{$ i'r-*,;-^ sy

@ 4ti 'i<itXt U 4\ ff"sottahJ, ketiha kamu memohon

pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu,
t'Sesungguhnya Aku akan mendatanghan bala bantuan kepada

komu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut.")

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Allah membatalkan

yang batil ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu.

Dengan demikian, huruf llterkait dengan #" Makna firman Allah,

"*, SU*'Kamu memohon pertolongon trepada Tuhanmu', yaitu:

Kamu meminta balasan kepada Tuhanmu terhadap peperangan yang

kamu lakukan terhadap musuhmu. Kamu memohon agar memperoleh

kemenangan terhadap mereka."I 14

H 4E{:6 "Lalu diperkenankan-Nya bagimu]' Dia

berkat4 "Allah memperkenankan doamu, 'Aku akan mengirimkan

rra Ahmad dalam Al Musnad (l/30), Abu Daud dalam ls-.Sunan (2690\, At-
Tirmidzi dalam ls-Sznan (3081),Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511662),

dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Q1602).

i;,{uFU 6H ,it;r'*6't$ i,}.iiiy
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bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang mengiringi

mereka dan datang berturut-turut'."

Ahli takwil berpendapat seperti pendapat yang telatr kami

sebutkan ini. Terdapat beberapa riwayat dari para sahabat Rasulullah

SAW:

15786. Muhammad bin Ubaid Al Muharibi menceritakan kepadaku,

ia berkata: Abdullatr bin Al Mubarak menceritakan kepada

kami dari Ikrimah bin Ammar, ia berkata: Simak Al Hanafi

menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Ibnu

Abbas berkata: Umar bin Al Khaththab menceritakan

kepadaku, ia berkata: Pada saat perang Badar, Rasulullah

SAW melihat jumlatr orang-orang musyrik. Kemudian beliau

melihat kepada para sahabattya yang hanya berjumlah lebih

kurang tiga ratus orang. Beliau lalu menghadap ke aratr kiblat

dan berdoa, ,t u.|t :y ry Ll ili,i Csi tt'd.'yr:i';i:i
" :r:\t \rI #t r pt-f i'yi Altrh, wuiudlranlah apa yang telah

Engkau janjikan kepadaht. Ya Allah, jila kelompok umat

Islam ini Engkau binasalcan maka engkau tidak akan

disembah di bumi."

Beliau terus demikian hingga selendangnya jatuh, lalu Abu

Bakar mengambilnya dan meletakkannya di atas tubuh

Rasulullatr SAW. Ia terus berada di belakang Rasulullatr

SAW seraya berkat4 "Demi ayah ibuku, cukuplatr

permohonanmu kepada Tuhanmu watrai nabi utusan Allah.

Dia akan mewujudkan apa yang telah Dia janjikan

kepadamu." Allah lalu menurunk an ayat, '{..$ iHi iy

4#'r<43'r, 4\ FA 6 H A;J6 " (ngattah),

lrettlra kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu
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diperlrenanlwn'Nya bagimu, 'sesungguhnya aht akan

mendatangkan bala bantuan kepado kamu dengan seribu

malailwt yang datang berturut-turut'' "1r5

15787. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiya}r

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, ia berkata,

..Ketika pasukan perang telatr bersiaga, Abu Jahal berdoa,

.wahai Tuhan yang menolong kami dengan kebenaran,

berilah pertolongan',. Rasulullah sAw lalu mengangkat

tangannya ,"ruyu b"rdo", d 'tlt',,rtl U.4':f -try'ofq: u'

r-rjJ ,n]ttr 'Wahai Tuhan, iilw pelompok umat Islam ini

binasa, malca Engtwu tidak akan disembah di bumi untuk

selama'lamanYa'."116

15788. Mtrhammad bin Sa'ad menceritakan kepadalar, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapakrrya, dari Ibnu Abbas, ia berkata,

"Rasulullah SAW berdiri seraya berdoa, P U:J1tf, Pi
3r,irJr 'ijlitj ti Pu:',f.*it )Yu, g;fi +5, 'Ya Attah

Tuhan pami, Englau turunlcan Al Qur'an kepadaht, Engpnu

perintahkan alat berperang, dan Engkau ianiikan

kemenangan kepadaht, j anganlah Engkau mengingkari i anji'

Mu'. Malaikat Jibril lalu datang kepada Rasulullah sAw

untuk menunrnkan ayat, '$>6r; -*&,F-:'{g-J'&"fi- i\
rts*-,rs 

C,3 i 3''Vii;i13"ti#.16i @ d.;i-'$i{rr

Abu Nu'aim dalam Dala'il An-Nubttwwah (31'19)'

as-suyuttri dalarn Ad-Dun Al Mantsur (4nT, dinukil dari Ibnu Al Mundzir

dan Ibnu Mardawaih, dari Ibnu Abbas.

u5
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'W# 'r<$li'i 
"61; 

,3, &$ 'Apatrah tidak cuhtp

Iramu Allah membantu kamu dengan tiga ribu malailat
yang diturunlan (dari langit)? Ya (cuhtp), jil@ lmmu

bersabar dan bersiap-siaga, dan mereka datang menyerang

kamu dengan seketila itu juga, niscaya Allah menolong

lamu dengan lima ribu malailrat yang memakai tanda'." (Qs.

Aali'Imraan l3l: 124-125)tt7

15789. Abu As-Sa'ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Mu'awiyatr menceritakan kepadaku dari Al A'masy, dari

Abu Ishaq, dari Zaid bin Yatsigh, ia berkata: Abu Bakar

pernatr bersama Rasulullatr SAW di tempat berteduh, saat itu

Rasulullatr SAW berdoa, 'iW l'oi$Y't:it :* *t di
f::\t e '$t *Ya Allah, tolonglah hclompok umat Islam ini.

Jika Englcau tidak melahtkan itu maka Engkau tidak akan

disembah di bumi." Abu Bakar lalu berkata, "Demi doamu,

" Allah akan mewujudkan apa yang telah Dia janjikan

kepadamu."llS

15790. Mutrammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, ia berkata, "Rasulullah SAW menghadap kiblat untuk

rr7 As-suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (31172).
rr8 Ibnu Abi Syaibah dalan Al Mushannaf,, pembahasan tentang al maghazi (bab

25, hadits no. 36), seperti yang Anda lihat. Kalimat ini benar dan sempurna.

Menurutku ini yang shahih.

@
bagt
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berdoa memohon pertolongan kepada Allah. Kemudian Allah

menurunkan malaikat kepadanya." 
I le

l57gl. Al Qasim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, i:HJ iy
''$12" 

ltngotlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada

Tuhanrtu," ia berkata, "Rasulullah SAW berdoa."I2o

15792. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang ayat, i!
,{S 'b}-;:'t 

" (Ingattah), ketika lamu memohon

pertolongan kcpada Tullanmu," batrwa dengan doamu ketika

mereka melihat banyaknya jumlah musuh mereka, sedangkan

jumlah mereka sedikit. Lalu Allah memperkenankan doa

Nabi Muhammad SAW dan doamu bersamanya.l2l

15793. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: At Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar bin Iyasy

menceritakan kepada kami dari Abu Hushain, dari Abu

Shalih, ia berkata, "Pada saat perang Badar, Rasulullatr SAW

berdoa kepada Allah dengan sangat berharap. Umar bin Al

Khaththab lalu datang kepadanya seraya berkata, 'Wahai

Rasulullah, demi doamu, Allah pasti memenuhi janji-Nya

kepadamu'."

rre Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dinukil dari atsar yang sama dengan kedua arsar

ini. Ia berkata, ',Demikian disebutkan oleh Yazid bin Tabi, As-Suddi, dan Ibnu
Juraij."

tzo lbid.
r2r Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511663).
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Makna firman Allatr, 4.ti i<iAt '6, 4\ FA 6
"Sesungguhnya Afu akan mendatanglran bala bantuan

lcepada kamu dengan seribu malailat yang datang berturut-

turut, " telah kami jelaskan sebelumnya.

Ahli takwil yang berpendapat seperti pendapat ini adalah:

15794. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, 6
4ti 'r<431 '6 4\ FA "sesungguhnva Aht atan

mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan seribu

malaikat yang datang berturut-turut," ia berkata, "Artinya

adalah tambahan, seperti ungkapan, rll l' $3 'c\j S*|t ost

'Berikan satu orang, kemudian berikan tambahan beberapa

orang'."122

15795. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad

bin Basyir menceritakan kepada kami dari Harun bin

Antarah, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat,

4# "Yang datang berturut-fixttt" maknanya: Berturut-

turut.l23

15796. ...berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari Su$an, dari

Harun bin Antarah, dari Ibnu Abbas, dengan redaksi yang

semisalnya.

rz lbnu Katsir dalam tafsirnya(7/25).
t r23 Al Fana dalam Ma'ani Al Qur'an (11404),Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya

(511663), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (31298), dan Ibnu Al Jauzi

dalamZad Al Masir (31326).
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15797. Sulaiman bin Abdul Jabbar menceritakan kepadaku, ia

berkata: Muhammad bin Ash-shalat menceritakan kepada

kami, ia berkata: Abu Kadinatr'menceritakan kepada kami

dari Qabus, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, $
4.ti 'K43 '"i 4\ FU "s"ungguhnva Aht atmn

mendatanglan bala bantuan kepada kamu dengan seribu

malaikat yang datang berturut-turut," ia berkata, "Setelah

satu malaikat, ada malaikat berikutnya."l2a

15798. Ibnu Waki' menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Usamah

menceritakan kepada kami dari Abu Kadinah Yahya bin Al

Mahlab, dari Qabus, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang

ayat, Qt;i "Yang dotang berturut'turut," ia berkata,

"Berturut-turut."125

15799. ...berkata: Hani bin Sa'id menceritakan kepada kami dari

Hajjaj bin Arth'ah, dari Qabus, ia berkata: Aku mendengar

Abu Zhabyan berkata, $li "Yang datang berturut'turut,"

ia berkata, "Malaikat turun sebagian demi sebagian secara

berturut-furut."126

15800. ...berkata: Al Muharibi menceritakan kepada kami dari

Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang ayat, $li "Yang

datang berturut-turut," ia berkata, "Malaikat turun sebagian

demi sebagian secara berturut-turut."127

124

t25

t26

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uytn (3D98).
Abu Ja'far An-Nuhhas dalarn Ma'ani Al Qur'an Q1134).
AI Baghawi dalam Ma'alim At-Tonzil Q1603), dengan makna yang sama

meskipun redaksinya berbeda.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511663) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya

(7t26).
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15801. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah

menceritakan kepada kami dari W*qq dari Ibnu Abu Najih,
dari Mujahid, dengan redaksi yang semisalnya.

15802. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, tentang

ayat, 4!6.2f "Yang datang berturut-turut," iaberkata, "Bala
bantuan dari Allah yang diberikan kepada mereka, yaitu

dalam bentuk pasukan malaikat."

Ibnu Juraij berkata dari Abdullatr bin Katsir, ia berkata,

"Makna ayat, $;i'Yang datang berturut-turut', adalah

mereka datang secara beriringan." 128

15803. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

'" kepada kami dari Qatadatr, tentang ayat, 'r<$lXl 'd 4\
4;i "Dengan seribu malaikat yang datang berturut-

turut," bahwa maksudnya adalatr berturut-turut. 129

15804. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang ayat, 4!9r, 'r<43 '6 4\" Dengan seribu

Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Qtr'an (2/134) dan Al Mawardi dalam
An-Nukat w a Al Uytn (3 D98).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511663) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa
Al Uyun (3D98).

l2E
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malaikat yang datang berturut-turut," bahwa sebagian

malaikat itu mengikuti yang lain secara berttrrut-turut'130

15805. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu wahab

memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang ayat, $li "Yang datang berturut-turut," ia

berkata, ..Para malaikat itu turun sebagian demi sebagian

secara berturut-turut. " 
I 3 I

15806. Diceritakan kepadaku dari At Husein, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkata, tentang ayat, 4t;i 'i<itxt 1; &
"Dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut," ia

berkata, "Para malaikat itu turun bertunrt-tunrt pada saat

perang Badar."l32

Terdapat perbedaan qira'at dalam membaca ayat ini.

Mayoritas ahli qira'a, Madinah membacanya d,'.i dengan nashab

pada huruf dal. Sebagian atrli qira'at Makkah serta mayoritas ahli

qira'at Kufah dan Bashrah membacanya, Qt;i.Abu Amr juga

membacanya demikian. 
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Ada yang meriwayatkan dari Abu Amr, bafiwa kata tersebut

berasal dari &d '#.iJ'r]("5slngian mereka mengiringi yang lain"'

r3o Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya, diriwayatkan dari As-suddi, Ibnu zaid, dan

periwayat lainnya. Lhat Tafsir lbnu Abi Hatim (511663) dan Tafsir lbnu Katsir

Qt26).r3r lbid.
t32 Kami tidak menemukan atsar inidalam referensi yang ada pada kami.
r33 Imam Nafi dan sekelompok ahli qira'at Madinatr serta atrli qira'at lain

, ..... t
membacanya j!::j denganhuruf dal buhwakatfathoh. Sedangkan ahli qira'at

tain memuacaiya' 4;i.LthatAt-Taisirfi Al Qira'at As-Sa6'(hal. 94).
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Akan tetapi sebagian pakar bahasa Arab mengingkari pendapat

ini berasal dari Abu Amr. Menurut mereka makna kata lir'r]liadalah,
seseorang membawa temannya di belakangnya. Tidak terdengar

riwayat seperti ini tentang para malaikat pada perang Badar.

Para ahli bahasa Arab berbeda pendapat tentang makna kata

tersebut jika dibaca dengan htxuf dol berharakat fathah atat kasrah.

Sebagian pakar bahasa Arab Bashratr dan Kufah berpendapat

bahwa makna kata tersebut jika dibaca dengan huruf dal berharukat

kasrah adalah para malaikat datang, sebagian mereka mengikuti

sebagian yang lain. Demikian menurut mereka yang berpendapat

bahwa kata tersebut berasal aari i$i3(.

Orang-orang Arab berkata iliiif aan iltj yangartinya iij aan

iij(. penaapat mereka ini didukung oleh ungkapan seorang penyair

berikut ini:l3a
t.t il,'aJl$ JL.t'&

"Jil@ bintang gemini mendekati bintang kartilca.

Aht menyangka sesuatu terjodi pada keluarga Fathimah."t 
js

Beliau adalatr Huzaimah bin Malik bin Nahd, sebagaimana disebutkan dalanr Al
Aghani danAl Muharrar Al Wajiz.
Bait syair ini disebutkan dalam Al Aghani (131365). Dalam syair itu ia
menceritakan tentang Fathimatr binti Yadzkur bin Ghanzah, salah seorang
tukang samak kulit. Ia berkata, "Jika bintang gemini berada di tempat lenyapnya
bintang kartika, maka itu akan memisahkan kehidupan dari mereka. Bintang
kartika terbit pada awal musim panas, sedangkan bintang gemini terbit setelah
itu, pada awal musim panas mulai muncul." Demikian disebutkan dalam kitab
Al Aghani.
Bait syair ini juga disebutkan dalan Mu'jam ma Ista'jam (l/19), pengarangnya
berkata, "Syair ini bercerita tentang Fathimah binti Yadzkur. Syair ini sampai
kepada Rabi'ah, lalu mereka menangkap dan memukul penyairnya. Huzaimah
lalu bertemu dengan Yadzkur, kemudian keduanya sama-sama bekerja sebagai

- 0 t tl . .

V_jt c-;'t\l ,t;lrAt ts1
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Mereka berkata, ..Penyair ini menggrmakan kata +S:tt 
padatral

yang ia maksudkan adalatr 6)t, yang artinya: Bintang gemini itu

datang setelatr bintang kartika."

Menurut mereka, jika dibaca 4;i maka mereka menjadi

objek, seakan-akan maknanya adalah, "seribu malaikat, Allah

mengiringkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain'"

Ada yang berpendapat bahwa jika dibaca Q.zi dengan

fuaruf dat berharakat kasrah, maka maknanya adalah, sebagian

malaikat itu diiringkan dengan sebagian yang lain. Jika dibaca ',#.3:-)

dengan huruf ra'berharakat fathah,maka artinya Allah mengiringkan

malaikat dengan kaum muslim.

Abu Jarfar berkatat Qira'at yang benar menurutku adalah

qira'at dengan huruf dal berharakat kasrah 4ir.li 'f,-$i,jf 'n 4\
berdasarkan ijma ahli takwil, seperti makna yang telatr aku sebutkan,

yaitu, ..sebagian malaikat itu mengikuti yang lain, mereka"dStang

berturut-firnrt."

Dalam ijma ahli takwil itu terdapat dalil yang jelas bahwa

qira,at yarlg shohrft adalatr qira'at yang kami pilih, yaitu dengan

huruf dal berharakat lasrah.Artinya, sebagian malaikat itu mengiringi

sebagian yang lain. Dalam ,ngkapan batrasa Arab disebut 6:] 
-

oilil "Ako datang setelahnya."

tukang samak kulit. Huzaimah lalu melompat ke arah Yadzkur dan

membunuhnya." '
Dalam masalah tersebut terdapat peribahasa Arab yang terkenal, 'bt[i|;-,P
i;!i "hingga tukang samak meniru kambing".

S-yair inillsebutkair datam Lisan Al 'Arab,parrbahasan kata J:1QD625), Ibnu

Ittiyyut, dalam Al Muhanar Al waib Q1505), dan Al Mawardi dalarn an-

Nukat wa Al Uyun (3D98)
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Adapun pendapat yang mengatakan bahwa jika dibaca qt:;
dengan huruf ra'berharakat fathah,maka artinya, Allatl mengiringkan
malaikat dengan kaum mukmin, adalah pendapat yang tidak memiliki
makna apa-apa, karena yang disebutkan beriringan itu adalah
malaikat, bukan kaum mukmin.

Jadi, makna ayat tersebut adalah, "Allah mendatangkan bala
bantuan kepada kamu berupa para maraikat yang datang beriringan,
sebagian demi sebagian."

Kemudian fa'il (sttbjek) dalam kalimat tersebut dibuang. yang
disebutkan adalah khabar tanpa disebutkan fa,il (stbjek)nya.

Ada yang berpendapat bahwa makna $liudarlah, sebagian
malaikat mengiringi sebagian yang lain. Jika seperti itu, maka yang
disebutkan dalam ayat pastilatr kaum muslim, bukan malaikat. Makna
seperti itu bertentangan dengan ztrahir ayat ini.

Terdapat qira'at lain, seperti yang disebutkan dalam riwayat
berikut ini:

15807. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin yazid

. berkata, 13j, ',1\i, dan S\:j, dengan tasydid, yang
maknanya adalatr, 1f;',beriringan atau berturut-turut,,. I 36

15808. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: ya,qub bin
Muhammad Az-Ztfivi menceritakan kepada kuryi, ia berkata:
Abdul Aziz bin Imran menceritakan kepadaku dari Az-
Zar, i, dari Abu Al Huwairits, daf,i Muhammad bin Jubair,

Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al wajiz etso4-sos) dan Abu Ha1ryan
dalamAl Bahr Al MuhithGnTr.
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dari Ali, ia berkata, "Malaikat Jibril turun bersama seribu

malaikat di sebelatr kanan Nabi Muhammad SAW, di sana

ada .Abu Bakar. Malaikat Mika'il turun bersama seribu

malaikat di sebelah kiri Nabi Muhammad SAW, aku berada

disana."l37

ooo

$,At vr'tr$ +bib; B; iii 151';t i Yi

@ i.t1 ir'ii3t";l;4;,
" D an Nlah tidak rneni adil<mvry a (marrgirirn b ala b mawt

itu), melainl<an sebogaiknbdr gertbba ilmt agm hatirnu
meniaditer.terdrrrl<,araunyo.Danlcenmartgmtifi.t

hany alah dori sisi Nldt. Senrnggzltny a y',J;lah Malw
P erkas a lasi Marho Bii al<sana."

(Qs. Al Anfaal [8]: 10)

Takwil firman Allah: .*'istrt; aA {tfi,f i,+Ui
i=9 LF'11 SfJl )4 a.\ 'At t1i'&33 (Dan Attah

tidak menjadikannya [mengirim bala bontuan iluJ, melainhan

sebagai kabar gembira dan agar hatimu meniadi lenteram

karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah.

Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Moha Biiaksana)

r" Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Waiiz Q1505).
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Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Wahai orang-orang

mukmin, tidaklah bala bantuan malaikat yang turun berturut-turut itu
dikirimkan Allah kepada kamu ,icj i1 Jy'Mdotrkan sebagai kabar
gembira', bagi kamu. Artinya kabar gembira tentang pertolongan

Allah bagimu dalam menghadapi musuh-musuhmu. "

Firman Allah, "&33 4,,'uy,W "Dan agar hatimu menjadi

tenteram lmrenanya," maksudnya adalah, agar dengan datangnya bala

bantuan itu kepadamu maka hatimu menjadi tenteram. Kamu menjadi

yakin akan pertolongan Allah kepadamu. i{,* UJI'r,JllV2"Oan
l<emenangan itu hanyalah dari sisi Allah," wahai orang-orang

beriman. Kamu menang menghadapi musuh-musuhmu karena

pertolongan Allah kepadamu dalam menghadapi musuh-musuhmu,

bukan karena ketangguhan dan kekuatanmu. Semua itu berada dalam

kekuasaan Allatr, dan kepada-Nyalatr kembali segala perkara. Allah
memberikan pertolongan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya.

i* i,, 'n .Ll"Sesurgguhnya Allah Maha Perkosa lagi
Maha Bijaksana," maksudnya adalah, Allah yang menolong kamu, di

tangan-Nya adapertolongan bagi orang-orang yang Dia kehendaki.

L; "Uota Perlrasa," tidak ada sesuatu pun yang dapat

menguasai dan mengalahkan-Nya. Batrkan Dialatr yang menguasai

dan mengalahkan segala sesuafu, karena Dia yang menciptakan semua

itu.

:* "Maha Bijaksana," dalam pengaturan dan pertolongan-

Nya. Dia membiarkan makhluk-Nya ymg pantas untuk dibiarkan.

Tidak terdapat kelemahan dan kekeliruan dalam pengaturan-Nya.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Katsir, dari Mujatrid, tentang
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15809. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Katsir

memberitahukan kepadaku batrwa ia mendengar Mujahid

berkata, "Bala bantuan kepada Rasulullah SAW yang

disebutkan Allah hanyalatr seribu malaikat yang turun

berturut-turut. Bala bantuan tiga ribu dan lima ribu itu adalah

kabar gembira. Mereka tidak diberi bala bantuan lebih dari

itu, yaitu seribu malaikat, seperti yang disebutkan Allah

dalam surah Al Anfaal."l38

Kami telatr menjelaskan masalah ini secara lengkap dalam

tafsir surah Aali 'Imraan.

ccc

'&J $ 1<i:lr Jyfr:,-?-;il@;\'raVi ,#
4)\ Ir5{ oJ\ efi, c,iU- igr; c.5\ W

g6'JL €# li{rt o)G'li 3;, tj;6
" (Ingatlah), ketika y'.Jilah rneniodil<mt l<mnu mengantltk

sebagai zua/;,t penenteranart dmipada'Nya, df,rr Allah

r38 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511663), secara ringkas, dan As-Suytthi
dalam Ad-Dun Al Mantsur Ql3ll),dalam tafsir surah Aali 'Imraan ayat 125.

,rv

o.tz 1le,* L;,1; d:fll ?.t fu ,bii -+ {'4.
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tneftwru:nlarn l<cpadmru lwian dmi langit unt;.tk mmyucilcan
kanru dengonlruian itu dfrrr maryhilolngllorr. dmil,amu

garJgguart- g(mggu(m sy etan dan unf,tk menguatl<m hafinnt
dan mempertcguh dangannya telapak l<lliki(mr) . (Ingatlah),

ketikaTuhannumewalryul<anl<epadaDaramalaikat,
'Sesunggzhny a Al<u b er s ama l<arnt, mal<a te guhl<mt

(pendirian) ormtg.ordng yar.g tclahbqimmr'. Kelak akart

Al<w jaathkart rasa l,ctokutan ke dalant hati orang-ordng
lafir, mal<,a penggallahl<cpala mereka dan pmatnglah trap-

trap ujung jari mereka'."

(Qs. Al Anfaal [8]: ll.lZ)

Takwit finnan Allah: '", S*il$;UU,TrAi'KS;Zt
,,+j:# & L;rlJ O;Ai d fu ax;.* ?i){-iti 

-.)ai

iit;OjiW'&J:i 'lKfl;J"i, $,6f.So-i it@ d,6Yi (rngattahJ,

ketika AAah menjadikan hamu mengantuh sebagai suatu

penenteraman daripado-Nya, dan Allah menurunhan kepadamu

hujan dari langit untuk menyucihan hamu dengan hujan ilu dan

menghilangkan dari hamu gangguan-gangguan syetan dan untuk

menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak

haki[muJ. [IngatlahJ, ketika Tuhanmu mewahyakan kepada Para

malaihat, "Sesungguhnya Ahu bersama kamu, maha teguhkan

[pendirianJ oran g-o rang yang te lah beriman,')

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Dengan bala bantuan

itu hatimu menjadi tenteram. Ingatlatr ketika Allah menjadikanmu

menganfirk."

Makna firman Allah, ,llAi $$'- Zy *(ngatlah), ketika

Allah menjadilan kamu mengantuk,'? adalah, Allah memberikan rasa
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kantuk kepadamu. 'iA "srbogoi suatu penenteraman," sebagai rasa

aman terhadap musuh. Rasa aman itu diberikan Allah kepadamu.

Kantuk yang kamu rasakan saat perang adalah suatu penenteraman

dari Allatr.

15810. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Abu Razin, dari

Abdullatr, ia berkata, "Rasa kantuk saat perang adalah suatu

penenteraman dari Allah. Jika itu terjadi dalam shalat, maka

itu berasal dari syetan."l3e

l58ll. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ats-

Tsauri memberitatrukan kepada kami tentan g ayat, \K$'-Sy
U U ,rlAi " (ngatlah), ketika Atlah menjadikan kamu

me ngantuk s e b agai suatu pe nenteraman daripada-Nya," dari

Ashim, dari Abu Razin, dari Abdullah, dengan redaksi yang

serupa. Ia berkata: Abdullatr berkata, "Makna yang sama."

15812. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata; Bapakku

menceritakan kepadaku dari Su$an, dari Ashim, dari Abu

Razin, dari Abdullah, dengan redaksi yang semisalnya.

itli adalah bentuk mashdar dari 6fi r5ul, ul $r 7 '*t
"Aku merasa aman atau tenteram dari si anu." Kata'dl, $(1,

dan l,Lf mengandung dengan redaksi yang semisalnya.

Ahli takwil yang berpendapat seperti pendapat yang kami

sebutkan ini adalah:

r: iir3e Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511664).
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15813. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang ayat, 'r,i6"Sebagai suatu penenteraman

daripada-Nya," batlwa maknanya adalah penenteraman dari
Allah.r40

15814. ...berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullatr menceritakan kepada kami dari Warqa, dari Ibnu

Abu Najih, dari Mujatrid, tentang ayat, '^A U "Sebagai
suatu penenteraman daripada-Nya," ia berkata, "Maknanya
adalah penenteraman dari Allah.'l4l

15815. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang ayat, 'tAU AAl 'F;3.3y"{Ingattah), kctika

Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu
.-.penenteraman daripada-Nya," ia berkata, "Allah

menurunkan rasa kantuk kepada mereka sebagai penenteram

dari perasaan takut yang menimpa mereka pada perang
(Ihud."

Ia kemudian membacakan ayat, '#i Al ,X.V # fi'i
gG "Kemudian setelah kamu berdukacita, Allah
menurunlran kepada lamu kcamanan (berupa) kantuk yang

AI Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3/300) dan Al Baghawi dalam
Ma' alim At-Tanzil (21 604).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1665).

t40

t4t
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meliputi segolongan dari pada komu." (Qs. Aali 'Imraan [3]:
$4)t42

Terdapat perbedaan qira'at pada ayat, U ;tai S;$-ly
ijl"llngattah), ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai

suatu penenteraman daripada-Nya. " Mayoritas ahli qira'at negeri

Madinatr membacanya dengan huruf ya' berharakat dhammah, takhfif

pada huruf syin dat nasab pada huruf sin, u;Ar'#-yang berasal

dari kalimat i1i$ Xl ,1,UJrt lur iiir3'i("Allah meliputi mereka dengan

rasa kantuk."

Mayoritas ahli qira'af negeri Kufatr membacanya dengan

huruf ya'berharakat dhammah, tarydidpada huruf syin, f,(-Lli-yang
berasal dari kata 'dS. xl ,iA, hr iiir::.! "Allah meliputi mereka

dengan rasa kantuk."

Sebagian ahli qira'a, Makkah dan Bashrah membacanya,

"'$ !C,l;- dengan huruf ya'berharakat fathah dar- rafa'picta kata

lt;i'. Asal kata tersebut ffu{ * ,$t '# "Mereka diliputi rasa

kanfuk."l43

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31328), dengan makna yang sama, dari Ibnu

Zaid.
Imam Nafi membacanya &{ dengan huruf ya'berharakat dhqmmah dan

sukun pada hwuf ghain. Ini'adalatr qira'at Al A'raj, Abu Hafsh, dan Ibnu

Nashshah.
Imam Ashim, Hamzah, dan Ibnu Amir memba"*yu i*;i dengan irrxuf ghain
berharakat/athah, tasydid pada huruf syin berharakat kasrah.Ini adalah qira'at
Urwah bn Az-Zt$air, Abu Raja, Al Hasan, $<rimah, dan selain mereka.

Ibnu Katsir dan Abu Amr membacanya {$in- dengan huruf ya' berharakat

fathah dan huruf alif setelah huruf syin. Ini merupakan qira'at Mujahid, Ibnu

Muhaishin, dan penduduk Makkah. Al Muharrar Al Wajiz (2/506)'

t42
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Guna bukti kebenaran qira'at mereka ini, mereka

mengemukakan dalil berupa firman Allah, '6,& ifi, "Yang meliputi

segolongan dari pada kamu." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 15a)

Abu Ja'far berkata z Qira'at yang lebih utama adalah, !1

W-"(Ingatlah), ketiko Atlah menjadilcan kamu mengantuk," yaitu

bacaan para ahli qira'at Kufah. Berdasarkan yraa seluruh pakar

qira'at, yang mengacu pada firman Allah, iV -rlAi d {iA I$:
" Dan Allah menurunkan lcepadamu hujan dari langit " Itu juga sama-

sama tindakan Allah, maka wajib dibaca demikian, yaitu, W-
karena ayat 'J$j menjadi 'athaf pada ayat ,fi agar kalimat ini

tersusun dalam safu susunan yang s,tma.

Firman Allah, 4, €';]4.i(, iAi'& W'J$3'oo" Attah

menurunkan kcpadamu hujan dari langit untuk menwcilwn kamu

dengan hujan irz," maksudnya adalatr, hujan yang dittrnmkan Allatt

dari langit pada saat perang Badar. Agar dengan hujan itu kaum

mtrkmin bisa bersuci untuk melaksanakan shalat, karena saat itu

mereka dalam keadaan junub dan tidak ada air. Ketika Allatt

menurunkan hujan kepada mereka, mereka dapat mandi dan bersuci.

Syetan lalu menimbulkan perasaan was-wrls di hati mereka dengan

memunculkan perasaan sedih karena mereka dalam keadaan junub dan

tidak ada air. Tetapi Allah lalu mengusir perasaan itu dari hati mereka

dengan menurunkan hujan. Itulah ikatan dan penguat terhadap hati

mereka. Turunnya hujan itu membuat kaki mereka semakin kokoh,

karena sebelumnya mereka berhadapan dengan musuh di atas pasir

yang sulit untuk diinjak berdiri dengan tegak. Kemudian air hujan

membuat pasir itu menjadi padat, sehingga kaki mereka bisa berdiri

tegak diatasnya, tidak tenggelam ke dalamnya. Itulah pertolongan dari

Allah untuk Nabi Muhammad SAW dan para penolongnya. Allah
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memberikan sebab-sebab kekuatan dan kemenangan dalam

menghadapi musuh-musuh.

Terdapat banyak riwayat dari Rasulullah SAW dan para ulama

tentang ini, diantaranya:

15816. Harun bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mush'ab bin Al Miqdam menceritakan kepada kami, ia
berkata: Israil menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Ishaq menceritakan kepada kami dari Haritsah, dari Ali, ia
berkata, "Suafu malam 

-maksudnya 
pada malam yang

keesokan harinya berlangswrg perang Badar- hujun turun

kepada kami, lalu kami berlindung di bawah pohon dan

perisai. Malam itu Rasulullah berdoa kepada Tuhannya, pi
f3!r ; :ti,t ',f fu.u)t :f ,F bl 'Ya Allah, jika Engkau

membinosakan kclompok ini maka engkau tidak akan

disembah di atas bumi'. Pada saat fajar, beliau berseru,

'Laksanakanlah shalat watrai para hamba Allah'. Kaum

muslim lalu berdatangan dari bawatr pohon dan perisatr.

Rasulullah SAW memimpin kami melaksanakan shalat dan

memberi semangat unfuk berperang."l{

15817. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafsh bin

Ghiyats dan Abu Khalid menceritakan kepada kami dari

Daud, dari Sa'id bin Al Musayyib, tentang ayat, €:lH.fV
.* "Hujan -4ari langit- untuk menyucikan kamu dengan

huj an itu," bahwamaksudnya adalatr hujan rintik-rintik. la5

Ahmad dalam Al Musnad (1132), Al Hindi dalan Kanz Al 'Ummal (2990 dan
2993) semakna dengannya, dan Ibnu Katsir (7/32) dengan lafaztrnya.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1665).
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15818. Al Hasan bin Yazid menceritakan kepadaku, ia berkata:

Hafsh menceritakan kepada kami dari Daud, dari Sa'id,

dengan redaksi yang serupa.

15819. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Abi Ady dan Abdul A'la menceritakan

kepada kami dari Daud, dari Asy-Sya'bi dan Sa'id bin Al
Musayyib, mereka berdua berkata, "Maknanya adalah hujan

rintik-rintik yang tr.run pada saat perang Badar."l46

15820. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Abu Ady menceritakan kepada kami dari Daud, dari

Asy-Sya'bi dan Sa'id bin Al Musayyib, tentang ayat, X$:

d:-jti?.t # Aij 4,93U.,,U, ;\Ai'd W,,iin
Allah menurunkan lcepadamu hujan dari langit untuk

menyucilran kamu dengan hujon itu dan menghilanglan dari

lramu gangguan-gangguan syetan," bahwa maksudnya
-'.. 

adalah hujan rintik-rintik yang turun pada saat perang Badar.

Dengan hujan itu Allatr menguatkan cengkeraman kaki.laT

15821. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang ayat, 31

'r,, U,'Cli W- ^ (ngatlah), ketika Altah menj adikan

lramu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripada-

Nya," diriwayatkan kepada kami bahwa saat itu hujan

diturunkan kepada mereka hingga air mengalir di lembah.

Mereka berada di medan pertempuran yang berdebu tebal,

tot Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1665).
to7 lbid.
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lalu Allatr memadatkannya dengan air hujan itu. Dan, kaum

muslim juga bisa minum dan berwudhu. Dengan ini Allatt

telatr menghilangkan peftNarm was-was yang ditimbulkan

syetan di hati mereka.las

15822. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, ia berkata,

"Ketika Rasulullatr SAW dan kaum muslim menuju Badar,

mereka berhenti di suatu tempat. Jarak antara mereka dengan

tempat air terdapat tumpukan gurun pasir, dan kaum muslim

sedang dalam keadaan sangat lemah. Syetan lalu

menimbulkan perasaan marah di hati mereka. Syetan juga

membuat perasaan was-was di antara mereka seraya berkata,

'Kamu mengatakan bahwa kamu adalatr para penolong Allatt

dan ada Rasul-Nya di antara kamu' Orang-orang musyrik

telah menguasai persediaan air, sedangkan kamu

. melaksanakan shalat dalam keadaan junub'. Allah lalu

menurunkan hujan lebat kepada mereka, sehingga kaum

muslim dapat minum dan bersuci. Allah telah menghilangkan

gangguan syetan dari mereka. Pasir itu pun menjadi padat

ketika disirami air hujan, sehingga kaum muslim dapat

berjalan di atasnya. Demikian juga dengan hewan-hewan,

dapat berjalan menuju pasukan Qr:raisy. Allah mengirimkan

bala bantuan seribu malaikat kepada Nabi Muhammad SAW'

Di sisinya ada Jibril bersama lima ratus malaikat, sedangkan

r4t Aku tidak menemukan atsar dengan lafaztr seperti ini dari Qatadah dalam

referensi yang ada padaku.
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malaikat Mika'il bersama lima ratus malaikat berada di sisi

lain."l49

15823. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, 31

W- "(Ingatlah), lcetika _Allah menjadikan kamu

mengantuk," hingga ayat, 'dJVI , -$j ,,Memperteguh

dengannya telapak kaki(mu)," ketika orang-orang musyrik
dari suku Quraisy: pergi untuk membantu kafilah dagang

mereka dan siap berperang demi kafilah dagang itu. Mereka

berhenti di tempat persediaan air pada saat perang Badar,

sehingga mereka mengalahkan orang-orang mukmin dalam

hal itu. Oleh sebab itu, orang-orang mukmin menderita

kehausan. Mereka juga melaksanakan shalat dalam keadaan

- junub dan berhadats.

Perkara itu menjadi besar di dada para sahabat Rasulullah

SAW, maka Allah menurunkan hujan dari langit sehingga air
mengalir ke lembatr. Kaum muslim pun bisa minum dan

memenuhi tempat air minum. Mereka memberi minum

kepada hewan tunggangan dan mereka pun mandi junub.

Allah menjadikan air hujan itr.r untuk menyucikan mereka

dan menguatkan kaki mereka, karena di antara mereka dan

orang-orang Quraisy itu terdapat tumpukan gurun pasir, dan

Allah mengirimkan air hujan ke atasnya sehingga pasir itu

Abu Ja'far An-Nuhhas dalatn Ma'ani Al Qur'an (21135) dan Al Qurthubi dalam
tafsirnya (71372).
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menjadi padat dan kaki kaum muslim bisa berjalan di

atasnya.l50

15824. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al MufMhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, ia berkata, "Orang-orang musyrik mendahului

Rasulullah SAW dan kaum muslim menuju tempat

persediaan air di Badar. orang-orang musyrik itu menetap di

tempat persediaan air itu. Sementara itu, Abu Sufyan dan

para satrabatnya bergerak menuju tepian laut. Mereka

berhenti di atas lembah, sedangkan Nabi Muhammad SAW

berada di bawatrnya. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW

yang junub, dan ia tidak mendapatkan air, maka ia

melaksanakan shalat dalam keadaan jgnub. Syetan kemudian

membuat gangguan di hati mereka seraya berkat4

'Bagaimana mungkin kamu berharap akan menang

menghadapi mereka, sedangkan ada seseorang di antara

kalian yang melaksanakan shalat dalam keadaan junub serta

tidak berwudhu. Tetapi Allah kemudian mengirim hujan

kepada mereka, maka mereka dapat mandi, berwudhu, dan

minum. Tanatr pun menjadi padat, sehingga mereka bisa

berjalan di atasnya, setelatr sebelumnya kaki mereka

tenggelam ke dalam tumpukan pasir. Tumpukan pasir itu

menjadi padat karena air hujan."l5l

15825. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

r50 Ibnu Katsir dalam tafsimya(7/30'31).
t5r lbid.
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kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata,

"Pada langkatr pertama orang-orang musyrik dapat

mengalahkan kaum muslim, mereka berhasil menguasai

persediaan air sehingga orang-orang muslim kehausan.

Mereka pun shalat dalam keadaan junub dan berhadats,

sementara di hadapan mereka terdapat tumpukan gurun pasir.

Syetan lalu membisikkan kesedihan di hati kaum muslim

seraya berkata, 'Kamu mengatakan bahwa di antara kamu ada

seorang nabi, dan kamu adalah para penolong Allah. Padahal

kamu telah dikalatrkan oleh orang musyrik dalam urusan

persediaan air, sehingga kamu melaksanakan shalat dalam

keadaan junub dan berhadats'.

Allah lalu mentrunkan hujan dari langit hingga air mengalir

ke setiap lembah. Kaum muslim pun dapat minum dan

bersuci. Kaki mereka juga menjadi kokoh dan bisikan syetan

itu sirna."l52

15826. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah, -", €;#.iY "Hrir, -dari
langit- untuk menyucikan kamu dengan huian itu," ia

berkata, "Air hujan itu diturunkan kepada mereka sebelum

rasa kantuk." dl:il\ '|.-s "Gan*g,tan'gangguan syetan," ia

berkata, "Maksudnya adalah perasaan was-was yang

dibisikkan sYetan."

tsz 6l Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (21605).
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Ia juga berkata, "Air hujan itu meredam debu, sehingga tanah

menjadi padat, jiwa mereka menjadi suci, dan kaki mereka

menjadi kokoh."l53

15827. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang ayat, .g,t, F'A.i(."Huion -4ari langit-
untuk menyucikan kamu dengan huian itu," bahwa air hujan

itu diturunkan kepada mereka sebelum rasa kantuk. Air hujan

itu menghilangkan debu dan memadatkan tanah, membuat

jiwa mereka menjadi suci, dan membuat kaki mereka

menjadi kokoh.r5a

15828. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang ayat, .g9 S'#. iV il berkata, "Artinya

adalah air hujan." i:':)i ?.t f,f $ii "Dan

menghilangkan dari lwmu gangguan-gangguan syetan,"

bahwa maksudnya adalah, bisikan syetan. Air hujan itu

menghilangkan debu, memadatkan tanah, membuat jiwa

mereka suci, dan membuat kaki mereka kokoh.ls5

15829. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid dalam tafsirnya (1D59) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1666).

15ni ebu Hatim dalam tafsirnya (5/1665) dan Mujahid dalam tafsirnya(11258),

dengan sanad pertama.

Ibid.
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Mujahid, ia berkata, "Lafazh dl:iJ| ?C 'Gangguan-

gangguan syetan', maksudnya adalah bisikan syetan."l56

15830. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang ayat, -1y F'+q-iY J^i'i W tii "oon Auah

menurunknn kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan

kamu dengan hujan itu," ia berkata, "Ini terjadi pada saat

perang Badar, Allah menurunkan hujan kepada mereka.

4l:;Ai 7t K; :+X: 'Dan menghilangkan dari kamu

gangguan- gangguan sye t an' : Bisikan yang dimaksud adalah,

kamu tidak akan mampu melawan mereka. & A,A;

;t"Vi *,.4j '# "Dan untuk menguatkan hatimu dan

memperte guh dengannya telopak kaki (mu)."rs7

15831. Diceritakan kepadaku dari Al Husein bin Al Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkata, tentang ayat, 'rAU 6\A1 $$'-ty
"(Ingatlah), ketika Allah menjadikan lamu mengantuk

sebagai suatu penenteraman daripada-Nya," hingga ayat,

tfiVi , 4j "Dan memperteguh dengannya telapak

kaki(mu)," bahwa orang-orang musyrik menetap di tempat

persediaan air pada saat perang Badar. Mereka mengalahkan

kaum muslim dalam hal itu sehingga kaum muslim menderita

kehausan dan mereka melaksanakan shalat dalam keadaan

berhadats serta junub. Syetan juga membisikkan kesedihan di

hati mereka: Kamu mengatakan batrwa kamu para penolong

Ibid.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511666).
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Allah dan Muhammad adalah nabi utusan Allah, padahal

kamu telah dikalatrkan dalam grusan persediaan air sehingga

kamu melaksanakan shalat dalam keadaan berhadats dan

junub. Allah lalu menurunkan air hujan hingga air mengalir

ke lembah, dan kaum muslim bisa minum serta memenuhi

tempat air mereka, bisa memberi minum hewan tunggangan

mereka, dan dapat mandi junub. Dengan air hujan itu, kaki

mereka juga menjadi kokoh, karena jarak antara mereka

dengan musuh terdapat tumpukan gurun pasir yang tidak bisa

dilewatihewantunggangandantidakadaorangyangmampu

berjalan di atasnya melainkan dengan tenaga yang kuat'

Allah pun menjadikannya padat dengan turunnya air hujan

sehingga kaki mereka dapat dengan kokoh berjalan di

atasnya.l5E

15832. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang ayat, :!

'et$ ,i\A1 iK*{i11t"gatlah), ketika Altah menjadikan

kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman dar.ipada-

Nya,,, ba}rwa maksudnya adala}r, ditururrkan ketenteraman

kepadamu sehingga kamu bisa tidur tanpa rasa takut. Allah

memberikan jalan kepada orang-or*g PF i",- F'l):i. it;
'1JVi ).,q':'b,;'i iF :u* aE;3t17' *; asi'+
,,Hujan _dari langit_ unnk menylcikan lamu dengan

hujan itu dan menghilanglwn dari kamu Sangguan-gangguan

syetandanuntukmenguatkonhatimudanmemperteguh

t58 Ibnu Al Jauzi menyebutkan riwayat seperti ini dalam Zad Al Masir (31328)'

Ibnu Katsir (7130-3i),dari Ibnu ALbas, kemudian ia berkata, "Kisah yang sama

aiti*aya*an dari qatadatr, Adh-Dhahhak, dan As-Suddi'"
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dengannya telapak kaki(mu)', agar keraguan dan ketakutan

terhadap musuh yang dibisikkan syetan kepada mereka

menjadi hilang. Tanah pun menjadi padat bagi mereka,

sehingga mereka bisa mencapai tempat yang terlebih dahulu

diduduki oleh musuh mereka.l5e

15833. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, ia berkata, "Kemudian disebutkan tentang bisikan

syetan di hati mereka mengenai keadaan jynuU dan

pelaksanaan shalat mereka yang dilaknkan tanpa wudhu."

Ia lalu membaca ayat, 'i)2 W:li;U4^AiAi.lFSlSy
iY.Y,i" drfli ?a. # ,bii 4 €';#- iu iai
driYi 1#j \:4$*(ngatlah), trctika Atlah menjadikan

lramu m engantuk s ebagai suatu penent eraman dar ipada-Nya,' 
dan Allah menurunkan kcpadamu hujan dari langit untuk

menytcikan kamu dengan hujan itu don menghilangkan dari

lramu gangguan-gangguan syetan dan untuk menguatknn

hatimu dan memperteguh dengannya teldpak kaki(mu)," dan

berkata, "Ketika kamu merasa sulit untuk melewati gurun

pasir, Allah menjadikannya seperti tanatr biasa."160

15834. Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu

Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud bin

Abu Hind menceritakan kepada kami, ia berkata, "Seseorang

berkata kepada Sa'id bin Al Musayyib." Pada waktu yang

r5e fbnu Hisyam dalam As-Sirah An-Nabautiah (21323).
160 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511667).
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lain, ia berkata, "seseorang membaca ayat ini di samping

Sa'id bin Al Musayyib, 4 {';#.ili -rlAi A {+ 3$;
,Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk

menyucikan kamu dengan huian itu''"

Sa'id bin Al Musayyib berkata, "Itu adalah air hujan yang

diturunkan pada perang Badar." Asy-Sya'bi juga berkata

seperti itu.l5l

sebagian ulama Bashrah menyatakan sebuah riwayat yang

gharib,balrwa maiazdalam uyut, itJYI *, #; " Dan memperteguh

dengannya telapak lwki(mu)," berarti memberikan kesabaran kepada

mereka dan membuat mereka teguh dalam menghadapi musuh

mereka.l52

Pendapat ini bertentangan dengan pendapat semua ahli takwil

dari kalangan sahabat dan tabi'in. Pendapat ini dianggap salah karena

bertentangan dengan pendapat yang telah kami sebutkan. Sebelumnya

telah kami jelaskan bahwa makna ayat ini adalah, "Kaki orang-orang

mukmin itu menjadi kokoh karena air hujan telah membuat pasir itu

menjadi padat, sehingga telapak kaki mereka tidak terperosok ke

dalam pasir. Demikian juga dengan kaki hewan tunggangan mereka."

Firman Auah, 'Fa :i '8:1t,J,n Jy fr: ,z)- iy"(Ingattah),

ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, 'sesungguhnya

aku bersama kamu'," maksudnya: Aku akan menolongmu' C-5\ W
f;if, "Uoto teguhkan (pendirian) orang-orang yang telah beriman."

Perkuatlah tekad orang-orang beriman dan luruskanlatr niat mereka

dalam memerangi orang-orang musyrik musuh mereka'

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1665).

Abu Ubaidah menyebutkan itu dalam Maiaz Al Qur'an (1D42)'
r6l
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Ada pendapat yang mengatakan batrwa peneguhan hati yang

dilakukan malaikat terhadap orang-orang mukmin adalatr karena para

malaikat ikut hadir dalam peperangan.

Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa itu adalah bantuan

para malaikat kepada orang-orang mukmin dalam memerangi musuh

mereka.

Ada juga yang mengatakan bahwa ada malaikat yang datang

kepada salah seorang sahabat nabi seraya berkata, ctr{ku mendengar

orang-orang musyrik itu berkata, 'Demi Allah, jika mereka

mengalatrkan kita maka ratrasia kita pasti terbongkar'." Kisah itu
diceritakan antar sesama kaum muslim sehingga jiwa mereka menjadi

kuat. Mereka berkata, "Itu adalatr watryu dari Allah kepada

malaikatnya."

Ibnu Ishaq berkata:

15835-. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang ayat,W
ipf C-ii "Maka teguhkan (pendirian) orang-orang yang

telah beriman," bahwa maknanya: Bantulatr orang-orang

beriman.163

rakwit firman Auah: 4li 1r5{ 6.51 ,$ A ,AU
@ 99. 

'JL & V,rt 6ifii 3;t li,"r[, 6ai* akan ahu
jatuhkan rasa hetakutan he dalam hati orang-orang hatir, maha

penggallah kepala mereha dan pancunglah tiap-tiap ujung jari
mereka)

163 Ibnu Hisyam dalam tafsimya(2t232).
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Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Wahai orang-orang

beriman, Aku akan membuat hati orang-orang kafir ittt takut

kepadamu. Aku akan memenuhinya dengan rasa takut sehingga

mereka dapat dikalahkan olehmu, &{$i 3;t li,.r$ 'Maka penggallah

kepala mereka'."

Ahli takwil berbeda pendapat tentang ayat, Jytf'.li e;'
"Kepala mereka." Sebagian berpendapat batrwa maknanya adalatr,

penggallatr leher mereka. Mereka yang berpendapat seperti itu adalah:

15836. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Athiyyah,

tentang ayat, Jy:;ii 3;' li;6 "Maka penggallah kepala

mereka," ia berkata, "Maksudnya: Penggallah leher

mereka."l64

15837. ...berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari Al Mas'udi,

dari Al Qasim, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, |l j!
o?lr'tsi oetr ird.4 All' y't l"ir!.i*if ',q,tu trdai

diutus untuk menyiksa dengan adzab Allah, aku hanya diutus

untuk memenggal leher dan memperkuat belenggu' ."165

15838. Diceritakan kepadaku dari Al Husein bin Al Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkata, tentang ayat, 6!t$i 3;' li;(, "Makn

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (2/606), Al Mawardi dalarn An-Nukat wa
Al Uyun (3/301), dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Qur'an (21137).

Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf,, pembahasan tentang al iihad (bab 97,
hadits no.4), Al Hindi dalam Kanz Al 'Ummal (13391), dan Al Mawardi dalam

An-Nukatwa Al Uyun (3/301).
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penggallah kcpala mereka," ia berkata, ..penggallah

leher."l66

Mereka yang berpendapat seperti ini mengemukakan

argumentasi bahwa jika orang-orang Arab berkata, urii d-11

0iti maka maksudnya: Aku melihatnya. Demikian juga

iengan ayat, d3iIJii 3;t lj{.E ,,Maka penggallah kepala

me r e ka," maknanya adalah'ci rii I r t:j. *,6.,peng gal I atr I eher,,.

Ada yang berpendapat batrwa maksudnya adalah memotong
kepala. Mereka yang berpendapat seperti itu adalah:

15839. Ibnu Humaid menceritakan kepqda kami, ia berkata: yahya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein
menceritakan kepada kami dari Yazid,, dari Ikrimatr, tentang

ayx, OGii 3;, ljllt "Matca penggailah kcpala merelca,,,

ia berkata, "Maksudnya adalatr kepala.',167

- Mereka yang berpendapat seperti ini mengemukakan

argumentasi, bahwa maksud O6{i 3} "Xrpola mereka,,,di atas

leher adalatr kepala.

Menurut mereka, tidak boleh mengatakan di atas leher adalah

leher. Jika itu dibolehkan, maka pasti boleh juga mengatakan di bawah

leher dan makna yang dimaksud tetap leher, padahal itu bertentangan

dengan akal, pesan yang terkandung dalam kalimat dan makna inti
dari kalimat atau ayat tersebut.

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1668 dn2l606).
Al Fana dalam Ma'ani Al Qur'an (l/405), ia berkata, ,.Kepata, tangan, dan
kaki." Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1668) dan Al Baghawi dalam
Ma' al im At-Tanzil Ql 606).
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Ada yang berpendapat bahwa makna ayat ini adalah, 
':i.?.9

l.1t3(lr ja "Penggallah di atas leher". Menurut mereka, makna .rli
i* Oi saling berdekatan, dan masing-masing huruf boleh

menggantikan posisi huruf yang lain.

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar tentang ini adalah

yang mengatakan bahwa Allah memerintahkan kaum mukmin, Allah

mengajarkan kepada mereka cara membunuh orang-orang musyrik itu,

yaitu dengan cara memenggal bagian atas leher, tangan, dan kaki

mereka.

Ayat 6y;/i..li 3; mungkin mengandung makna kepala,

mungkin juga maksudnya adalah dari atas kulit leher. Dengan

demikian, maknanya adalah di atas leher. Jika kemungkinan makna

seperti itu ada, maka benarlah pendapat yang mengatakan bahwa

maknanya adalah leher. Jika masalatr ini masih mengandung

kemungkinan, seperti beberapa takwil yang telah kami sebutkan,-maka

kita tidak bisa menetapkan makna tertentu, kecuali ada dalil yang

mewajibkan itu, padahal kenyataannya tidak ada dalil yang

menunjukkan makna khusus terhadap ayat ini. oleh sebab itu, wajib

dikatakan batrwa Allah memerintahkan para satrabat Nabi Muhammad

SAW yang ikut serta dalam perang Badar untuk memenggal kepala,

leher, tangan, dan kaki orang-orang musyrik.

Adapun firman Allah SWT, gg |P fi VeiS "Oon

pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka," maknanya: Wahai orang-

orang beriman, penggallah setiap ujung dan sendi tangan serta kaki

musuh-musuhmu.
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Kata 3(i merupakan bentuk jamak dari ilq, yaitu ujung jari
tangan dan kaki. Seorang penyairl68 mengatakan:

t G ovr.#te6t, t6 Al*i'eti
"Andai ujung jariht terpotong.

Alat bertemu dengannya di rumah dalam keadaan terjaga dan hati-

hati. "l69

Katafureadalah bentuk tunggal aari !r;i.

Ahli takwil yang berpendapat seperti ini adalah:

15840. Abu As-Sa'ib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Idris menceritakan kepada karni dari bapaknya, dari
Athiyyah, tentang ayat, 9,,6. 

'JL & lj,lrt "Oo,
pancunglah tiaptiop ujung jari mereka," ia berkata,

"Maksudnya adalatr, setiap sendi."l70

15841. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris
menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Athiyyatr,

tentang ayat, gV. 'f> 
& V,rV "Dan pancunglah tiap-

Dia adalah Al Abbas bin Mirdas bin Abi Amir bin Haritsah bin Abd Qais bin
Rifa'ah bin Batrtsah bin Tsalaj. Ibunya bernama Al Khansa, seorang penyair
wanita. Al Abbas wafat pada tahun 18 W639 M. Lihat biografinya dalam Al
Aghani (14D94).
Bait syair ini disebutkan dalam Majaz Al Qur'an karya Abu Ubaidah (11242).
Lisan Al 'Arab dalarn indeks kata g*. Maksud Al Abbas dalam syairnya adalah
Abu Dhabb, seorang laki-laki dari suku Hudzail yang membunuh Huraim bin
Mirdas (saudaranya) saat tidur. Abu Al Faraj Al Ashbahani dalam Al Aghani
(141303), tetapi pengarangnya tidak menyebutkan syair ini.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1668), Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(31331), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3/302).

t70
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tiap ujung iari mereka," ia berkata, "Maksudnya adalah

setiap sendi."lTl

15842. ...berkata: Al Muharibi menceritakan kepada kami dari

Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang ayat, 'JL 
t+V,$6

9(i. "Dan pancunglah tiap-tiap uiung jari mereka," ia

berkata, "Maksudnya adalah, setiap sendi." I 72

15843. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami dari Yazid, dari Ikrimah, tentang

ayat, g(i. 
'JL 

i*li,fit " Dan pancunglah tiapliap uiung

jari mereka," ia berkata, "Maksudnya adalah, ujung-ujung

jari. Ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah

setiap sendi."l73

15844. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

ayat, )V jL 'i+lirr\ " lan.pancunglah 
tiap-tiap uiung

jari mereka," batrwa maksud l$i adalatr, ujung-ujun g j^i."l

15845. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang ayat, 9{;.'}L 
-&V,*t

"Dan pancunglah tiap-tiap ujung iari mereka," ia berkata,

"Maksudnya adalah, ujung-ujung juti' " "t

t7t Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3/330).
t72 Al Qurthubi dalam tafsirnya (7/319).
t73 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1668).
t74 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1668) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-

Tanzil (21606).
t75 Ibnu Katsir dalam tafsirnya(78$.
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15846. Diceritakan kepadaku dari Al Husein bin Al Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata; Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkata, tentang firman Allah, gg'L> &V,tt
"Dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka," bahwa

maksudnya adalah, ujung-ujung jrri. "'
ooc

176 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (2/606) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (31330).

ii-{;, 6\ Efi ;rii,;;;'rit't;v" ffi3f
@ytljii*zi'l 4g

"(Keturtuan) ymg dcrnikian itu adalc,hl,arena
sesr,.ngguhnya mqelra rnenentang Nlah ilm Rasul,Nya;
darr barangsiapa menentang Nloih ilan Rasul,Nyo, rnalro.

sesungguhny a Nlah amat ker as siksacn,Nya. "
(Qs. Al Anfaal [8]: 13)

Talrwil firman AIIah: ';f E9 r;?i;:; X (;V. {\S,yt
@ rrtlji 3r* 'itt <rg 'i-{;t ([KetentuanJ yang demikian itu
adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-

Nya; dan barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka

sesungguhnya Allah amnt keras sihsaan-Nya)
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Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, ffi -trlls

"(Ketentuan) yang demiWan itu adalah karena sesungguhnya

merelca." Maksudnya adalah, tindakan memenggal kepala dan ujung

jari-jari orang-orang musynk itu merupakan pembalasan terhadap

sikap mereka yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Itu merupakan

hukuman bagi mereka.

Makna firman Allah, ?i,;:; 'll (;C" "Menentang Allah dan

Rasul-Nya," adalah, mereka menentang perintah Allah dan Rasul-Nya,

serta patuh kepada syetan.

Makna firman Allah, 5-{;t 6\ E9 ,/s " Dan barangsiapa

menentang Allah dan Rasul-Nya," adalah, barangsiapa menentang

perintah Allah dan Rasul-Nya serta tidak patuh dan taat kepada Allah

serta Rasul-Nya.

vEi bJ 6l {r\A "Malra sesungguhnya Allah amat

keros siksaan-Nya," maksudnya adalatr, sesungguhnya Allah

memiliki siksaan yang sangat keras. Kerasnya hukuman Allah di

dunia adalah dengan siksaan yang mereka terima dari musuh-musuh

mereka, sedangkan siksaan di akhirat adalah kekal di dalam neraka

Jahanam.

Kata ij "bagi-Nya" dibuang dari kalimat ini karena kalimat ini

telah mengandung makna kata tersebut.

ccc
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)gi 6tai'u-- ;<$ 5Y, I j,A3 "ps$
"Itulah (hulotrn dunia yang difunpal<f,rJ ata.xnu), mala

rasal<arilahlwl<unlanitrt.sesunggzhnyabagiorang.or(mg
yanglrrrfi, itu adn (laIt) dzfr nqakd.,,

(Qs. Al Anfaal [8]: 14)

Takwil fiman Anah: r-ftl )t:S -F_ 
;{U 6fr,,jrjiS iLtt,

@ (Itulah [hukum dunio yang ditimpakan atasmuJ, maka
rasakanlah hukuman itu sesunggahnyo bagr orang-orang yang
halir itu ada fiagiJ odzab neraha)

Abu Jatfar berkata: Allatr berfirman, .,Wahai orang-orang
kafir yang menentang perintatr Allah dan Rasul-Nya di dunia,
hukuman ini disegerakan untukmu, yaitu hukuman penggal kepala dan
ujung-ujung jari yang dilakukan orang-orang mukmin. Rasakanlatr
adzab"yarrg segera itu. Ketahuilatr bahwa sesungguhnya akan ada
adzab yang ditunda untukmu kelak di akhirat, yaitu adzab neraka."

Kata li dalam kalimat 'u--$)L $ij mengandung dua bentuk
i'rab; fath dan nashb. Dalam bentuk rafa' (fath) maknanya adalatr,

"Itulah adzab bagimu, maka rasakanlah adzab itu.,, Terdapat
pengulangan kata iA1 sebanyak dua kali. Seakan-akan dikatakan
kepada mereka, "Perkara (adzab) yang itu dan adzab yang ini." Jika
i'rab-nya nashab, maka maknanya dua; Itulah adzab bagimu, maka
rasakanlah, atau, ketahuilah bahwa bagi orang-orang kafir itu ada
adzab neraka. Atau bisa juga bermakna, yakinlah bahwa bagi orang-
orang kafir itu ada adzab neraka. Dengan demikian, nashab bl
disebabkan adanya Ji'l (kata kerja) yang disembunyikan (mudhmar),
sebagaimana ungkapan penyair berikut ini:

ll6
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Urr"*f"k e)t e*'ri?ti
"Englrau lihat suamimu di tengah peperangan

Bers elempang pedang dan tombak "t77

Kalimat asli syair ini adalah Ut l.V "membawa tombak".

Demikian juga dengan ayat, 2.t3fi 6lai 'b-,-tfi. Sft $ii7 'r>:jt
kalimat aslinya adalah, ,-.rils(ij L'!i temuaian huruf ba' dibuang, lalu

dijadikan nashab.

ooo

'ifj fi 6i., W <rJi H 6v-Yfi( r-5\ riii6-

5 ;o; 6ts3 S y{i, #i. "riiri @ 
"14:'..iiW uru;,;fr <; #^,:4 i{t ii Jt W

#J3":)
"Hai oqmg.or61rlg y61r\g betiman, apabila l<*"*tl bertenu

dengmr orcmg.ofimg yo,ttgl.@,fi, ydng sedmrg mer.yetdJngfivu,

mal<a jmgarilah kamu marbelal<mtgp meteka (trunhn) '
B m an gsi ap a y ang memb elal<mtg1 rner eka (nrundw ) di

w akar ihr, ke cuali b erb elok untuk ( si as at) p et ang otmr

hendak menggabungkan diri dengon pasulan yanglain,

maka se$rnggu t*y a or orng iat kemb ali dengon memb aw a

r77 Al Baghawi dalan Ma'alim At-Tanzil (21606) dan Ibnu Al Jauzi dalalrr. Zad Al
Masir (3/330).
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kemt;nlcaan df,ri Nloh, ilmrJ tr,rnpafivla ialah rr,.r:aka
Jahanarn.Danmnathmtklahtempatl<embalinya."

(Qs. Al Anfaal [8]: 15,16)

Takwil fi rman AIIah : 64 16{ <rji U (;y-Yjit1,'n1i qA.

Jy# il,(4 Va, !yt:;' H;. ;n;iri @ 36:;ii #JS st
@ UtiAJ';Ga;W il <, #,-M ifi 'r,(Hai orang-
orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orong
yang kaJir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu

membelakangi mereka [mundurJ. Barangsiapa yang membelakongi

mereka [mundurJ di waktu ita, kecuali berbelok untuk [siasatJ
perang atou hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang
lain, maha sesungguhnya orang itu hembali dengan membowa

hemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahanam, Dan
amat b.uruklah tempat kembalinya)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Wahai orang-orang

yang mempercayai Allah dan Rasul-Nya,\jK O-ii'4 6y-'Apabtla

lramu berternu dengan orang-orang yang ka/ir', dalam peperangan.
(rZ 'Yang sedang menyerangmu', sebagian kamu mendekat ke

sebagian lain (makna kata''i,iifi adalatr mendekat) . 36:ii1?35 S;
'Malra janganlah kamu membelakangi mereka (mundur) '. Janganlah

membelakangi mereka dengan punggungmu sehingga kamu dianggap

kalah atas merekq akan tetapi hadapilah mereka dengan sikap teguh,

karena sesungguhnya Allah bersamamu dalam menghadapi mereka.

i$.' #i- #;- iij'Barangsiapa yang membelakangi mereka

(mundur) di waktu itu', yutu menghadapkan punggungnya kepada

mereka. J,G) 6F3 iy'Kecuali berbelok untuk (siasat) perang',

dalam memerangi musuhnya, mencari musutr lain yang bisa ia
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datangi. * JyW J'Atou hendak menggabungkan diri dengan

pasulran yang lain'. Atau menghadapkan punggung ke musuh karena

ingin bergabung dengan kelompok lain. Berpindatr ke pasukan kaum

mukmin yang lain, yang masih satu kelompok dengannya, kemudian

ia kembali."

Ahli takwil yang berpendapat seperti pendapat yang kami

sebutkan ini adalah:

15847. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami dari Juwaibir,

dari Adh-Dhahhak, tentang ayat, ;jy-W! 5 luL(#$y
14 "Kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak

menggabungknn diri dengan pasukan yang lain," ia berkata,

"Makna lafazh VZ adalah, orang yang maju ke depan

sehingga ia dapat melihat pasukan terdepan dari musuh, lalu

ia menyerang mereka. Sedangkan lafazh (F maksudnya

adalah, orang yang lari kepada Rasulullah SAW dan para

sahabatnya. Demikian juga dengan orang yang lari kepada

pemimpinnya saat ini, atau kepada sahabat-sahabatnya."

Adh-Dhahhak berkata, "Ini adalatr ancaman dari Allah
kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW agar mereka

tidak lari. Nabi Muhammad SAW dan para satrabat adalatr

kelompok mereka."l78

15848. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang ayat, J Su; 6ts3 Sy;G1 ij- ;n:i ;i

r78 Ibnu Hatim dalam tafsirnya(5/1610)
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p. Jl, W "Barangsiapa ycmg membelakangi mereka

(mundur) di waWu itu, kccuali berbelok untuk (siasat) perang

atau hendak menggabungkan diri dengon pasukon yang

lain," bahwa makna lafazh $A adalatr seseorang yang

ingin kembali kepada pasukannya. Sedangkan lafaztr W
maksudnya adalatr orang yang menggabungkan diri kepada

pemimpin dan tentaranya jika ia lemah dan tidak mampu

melawan musuh. Mereka yang melakukan itu tidak dihukum

apa-apa, meskipun jumlatr mereka banyak. Kecuali mereka

berpaling dari pemimpin. r7e

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum firman Allah,
'U i(t *rfly(#',r 5(qj.ge$yiii., *ij.;iji.;;
';G afi ;'1 G #, "Barangsiapa vans

membelalangi merelra (mundur) di wahu itu, kecuali

berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan
- diri dengan pasulran yang lain, maka sesungguhnya orang

itu kembali dengan membav,a kemurlman dari Allah, dan

tempatnya ialah neraka Jahanam," apakah khusus untuk

pasukan perang Badar? Atau bersifat umum untuk seluruh

kaum mukmin?

Sebagian ulama berpendapat bahwa itu khusus untuk pasukan

perang Badar, karena mereka tidak mungkin meninggalkan Rasulullah

SAW bersama para musuhnya, sementara mereka melarikan diri.

Sedangkan untuk saat ini pasukan boleh mundur dari medan perang.

Mereka yang berpendapat seperti ini adalah:

'' lbnu Hatim dalam tafsirnya(511670).
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15849. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Daud menceritakan kepada kami dari Abu Nadhrah, tentang

ayat, i{;.' *ii-;$i;; "Barangsiapa vang membelakangi

mereka (mundur) di walau itu," ia berkata, "Maksudnya

adalah pada saat perang Badar. Mereka tidak boleh

bergabung ke suatu pihak. Jika ada yang ingin bergabung ke

suatu pihak maka hanya boleh ke pihak Rasulullah SAW dan

para satrabatnya."

Abu Musa berkata, "Maksudnya adalah tidak boleh

bergabung ke pihak kaum musyrik."l8o

15850. Ishaq bin Syahin menceritakan kepada kami, ia berkata:

Khalid menceritakan kepada kami dari Daud, dari Abu

Nadhratr, dari Abu Sa'id, tentang ayat, {;' );;- {.$- Jt
"Barangsiapa yang membelalangi mereka (mundur) di

waldu itu," iamenyebutkan makna yang sama. Hanya saja, ia

menambahkan, "Jika mereka menggabungkan diri kepada

kaum musyrik, padahal pada saat itu tidak ada muslim lain di

muka bumi ini selain mereka."l8l

15851. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Bisyr bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata:

Daud menceritakan kepada kami dari Abu Nadhrah, dari

Sa'id, ia berkata, "Ayat ini diturunkan pada saat perang

Ibid.
Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf, pembahasan tentang al maghazi sab
25, hadits no. 60).

180
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Badar, i,# ;4i.;4j-;l 'Barangsiapo yong membelakangi

mereka (mundur) diwafuu itu'.urt2

15852. Ibnu Al Mutsanna dan Ali bin Muslim Ath-Thusi
menceritakan kepadaku, Ibnu Al Mutsanna berkata:

Abdushshamad menceritakan kepadaku batrwa Ali berkata:

Abdushshamad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'batr menceritakan kepada kami dari Daud, batrwa

maksudnya adalatr Ibnu Abu Hind, dari Abu Nadhratr, dari

Abu Sa'id, tentang ayat, l{!, #;- i$ Jj ,,Barangsiapa

yang membelakangi mereka (mundur) di wabu itu," ia
berkata, "Itu pada saat perang Badar."l83

15853. Ahmad bin Muhammad Ath-Thusi menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ali bin Ashim berkata dari Daud bin Abi
Hind, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia

berkata, "Itu pada saat perang Badar, kaum muslim tidak
" memiliki kelompok lain kecuali kelompok Rasulullah SAW.

Adapun setelatr itu, kaum muslim memiliki kelompok-

kelompok lain."lE4

15854. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul
A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud

menceritakan kepada kami dari Abu Nadhrah, tentang ayat,

;{;' ii- ;$- ;; "Barangsiapa yang membelakongi

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511670), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun (31304), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3/331).
Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Qur'an (21138 dan 139).
Lihat at s ar sebelumnya.

It3
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merekn (mundur) di wahu ittt," ia berkata, "Ayat ini

ditunrnkan kepada pasukan Badar."l 
85

15855. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayyah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, ia berkata: Aku

menulis surat kepada Nafi untuk bertanya tentang ayat, gij
iC: #;'gd|- " Bo,ongsiapa yang membelalangi mereka

(mundur) di walau itu," apakahpada saat perang Badar saja?

Atau setelah itu? Ia lalu membalas suratku, "Itu hanya pada

saat perang Badat."I86

15856. AIi bin Sahl menceritakan kepada kami, ia berkata: Zaid

menceritakan kepada kami dari sufran, dari Juwaibir, dari

Adh-Dhahhak, ia berkata, "Maksud lad dari perang adalah

pada saat perang Badar, karena mereka tidak memiliki

tempat untgk itu. Sedangtcan saat ini tidak ada lagi lari dari

perang."l87

15857, Ibnu waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepadaku dari Ar-Rabi, dari Al Hasan, tentang

ayat, l{i' ii-'l;i-;/j "Barangsiapa yang membelalongi

merelra (mundur) di wahu ittt," ia berkata, "Ini khusus pada

saat perang Badar. Lari dari perang itu tidak termasuk dosa

besar."l88

15858. ...berkata: Bapakkg menceritakan kepadaku dari Sufyan, dari

seorang laki-laki, dari Adh-Dhahhak, tentang ayat, ii!.j-;ij

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(511670).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(51167l).
Ibnu Abi Syaibah dalarn Al i,lushannaf, pembahasan tentang ol maghazi @ab

25, hadits no. 80).

Ibnu Abi Syaibatr dalam Al Mushannaf, pembahasan tentang al maghazi $ab
25, hadits no. 8l).

t85
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i$.' $j. "B*orgtiapa yang membelakangi mereka

(mundur) di walctu itu," ia berkata, "Ini khusus pada saat

perang Badar."

15859. ...berkata: Rauh bin Ubadatr menceritakan kepada kami dari

Habib bin Asy-Syahid, dari Al Hasan, tentang ayat, ilii-j3
if;i iJj- "Barangsiapa yang membelakangi mereka

(mundur) di wahu itu," ia berkata, "Ayat ini diturunkan

kepada para pejuang perang Badar."l8e

15860. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang ayat, 6t
{# ;4;- 1$-"Barangsiapa yang membelakangi mereka

(mundur) di wahu itu," ia berkata, "Yang demikian itu
terjadi pada saat perang Badar."l$

15861. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid
'-'menceritakan 

kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak

memberitahukan kepada kami dari Al Mubarak bin Fadhalatr,

dari Al Hasan, tentang ayat, i{i, #i- i$:i Jj
"Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di
waktu itu," ia berkata, "Yang demikian itu terjadi pada saat

perang Badar. Sedangkan untuk saat ini, jika seseorang

t89

t90
Lihat dua alsar sebelumnya.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511670), dari Abu Sa'id, ia berkata,
"Diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab, Ibnu IJmar, Nafi, Qatadah,
Ikrimah, Al Hasan, Adh-Dhahhak, Qatadah, Ar-Rabi bin Abas, Abu Nashrah,
dan Yazid bin Habib." Demikian disebutkan oleh Al Mawardi dalam An-Nukat
wa Al Uyun (3/304) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31331).
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bergabung ke suatu kelompok atau suatu tempat

-menurutku 
ia berkata- maka tidak mengapa."lel

15862. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Qubaishah

bin Aqabah menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan

menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, ia berkata: Aku

mengirim surat kepada Nafi untuk menanyakan ayat, aij
;{r!' );;- {.} "Brrorgtiapa yang membelakangi mereka

t >a

(mundur) di wahu itu." la lalu membalasnya, "Itu hanya

pada saat perang Badar."le2

15863. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin

Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al
Mubarak menceritakan kepada kami dari Ibnu Lahi'ah, ia

berkata: Yazid bin Abu Habib menceritakan kepadaku, ia

berkata, "Allah mewajibkan neraka bagi orang yang lari dari

perans Badar. Allah berfirman, V3$$# #i-;#-;;
,fil <i #ig :t' *J1,,#3 X )$.'Barongstapa
yang membelakangi merelw (mundur) di wahu itu, kecuali

berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan

diri dengan pasulwn yang lain, malca sesungguhnya orang

itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah'. Ketika

terjadi perang Uhud (ya+-g terjadi setelah perang 
_ 
Badar),

Altah berfirman, til'iA:rT6 6 iil,l!;S:i 4*t Cl
'# 6l 'Hanya saia mereka digelincirkan oleh syetan,

disebabkan sebagian kesalahan yang telah merela perbuat

(di masa lampau) dan sesungguhnya Allah telah memberi

maaf kepada mereka'. (Qs. Aali 'Imraan [3]: 155) Tujuh

Ibnu Katsir dalam tafsirny a (7 13 5).

Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf (7/364).
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tatrun setelah itu terjadi perang Hunain, Allah berfirman, ?
6;F $ 'Kemudian lcamu lari ke belakang dengdn

bercerai-berai'. (Qs. At-Taubatr [9]: 25) Serta firman-Nya,

X4 i i9 tSt )1t'u';,1 $r-'Li 'sesudah itu Allah menerima

tobat dari orang-orang yang dikchendaki-Nya'." (Qs. At-

Taubatr l9):21)te3

15864. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aun

menceritakan kepada kami dari Muhammad, bahwa berita

kematian Abu Ubaid sampai kepada Umar, lalu ia berkata,

"Andai ia bergabung denganku. Aku juga adalatr suatu

kelompok."l9a

15865. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaib

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak

menceritakan kepada kami dari Jarir bin Hazim, ia berkata:
''r 

Qais bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku

bertanya kepada Atha' bin Abi Rabah tentang ayat, '{!i-i3
{;t 4i "Barongsiapa yang membelakangi mereka

(mundur) di waldu itu," laltt ia menjawab, "Ayat ini mansukh

dengan ayat dalam surah Al Anfaal, '& f&'ii 31L'b6i

#vt#o;ry xu H, K o{\*'F+ 6' s,t*,ons
Atlah telah meringankan kepadomu dan Dia telah

mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka iika ada

diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan

dapat mengolahkan dua ratus orang kafir'.(Qs. Al Anfaal

t8l: 66) Orang-orang seperti mereka tidak boleh lari dari

re3 As-Suyuthi dalamAd-Durr Al Mantsur (3137), dinukil dari Ibnu Al Mundzir.
re4 Ibnu Katsir dalam tafsirnya (7136).
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perang. Ayat itu di-nasaffit, kecuali mereka dalam jumlatt

seperti ini."l95

15866. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak

memberitahtrkan kepada kami dari Sulaiman At-Taimi, dari

Abu Utsman, ia berkata, "Ketika Abu Ubad terbunuh, berita

itu sampai kepada Umat, lalu ia berkata, "Wahai kaum

muslim, aku juga adalatr kelompok kalian."le6

15867. ...berkata: Ibnu Al Mubarak dari Ma'mar, Suffan Ats-Tsauri

dan Ibnu Uyainatr dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, ia

berkata: Umar berkata, te{ku adala}r kelompok bagi setiap

muslim."l97

Ada yang berpendapat batrwa hukum ayat ini bersifat umum

bagi setiap orang yang membelakangi musuh karena lari dari musuh.

Mereka yang berpendapat seperti itu adalah:

15868. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu

Abbas, ia berkata, "Dosa yang paling besar adalatr berbuat

syirik kepada Allah dan lari dari perang, karena Allah

berfirman, * -iyf7; it SEV? J y;,;' r;; i$-i- J3
'6 3:)ru Afi" ;i$ G #, :',4 :r'

As-suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (4138), dinukil dari Ibnu Al Mundzir

dan Abu Asy-Syaikh dari Atha.
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (21609).

Suffan Ats-Tsauri dalam tafsirnya (hal. I 16), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(5/1671), dengan makna yang sama, serta As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al
Mantsur (4136), dinukil dari Ibnu Abi Syaibatr dan Ibnu Abu Hatim, dari umar
bin Al Khaththab.

r96
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'Barangsiapa yang membelakangi mereka fmundurJ di

wahu itu, lcecuali berbelok untuk [siasatJ perang atau

hendak menggabunglcan diri dengan pasukan yang lain,

maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa

lremurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahanam.

Dan amat buruklah tempat kembalinya'."re8

Abu Ja'far berkata: Takwil yang lebih utama untuk

dikatakan benar menurutku adalah yang mengatakan bahwa hukum

dalam ayat ini diterapkan, tidak mansukh. Ayat ini diturunkan kepada

para pejuang perang Badar. Hukumnya tetap bagi seluruh orang

beriman. Jika mereka berhadapan dengan musuh maka Allah

mengharamkan mereka melarikan diri, jika bukan karena siasat perang

atau untuk bergabung dengan kelompok kaum mukmin yang lain,

yang berada di negeri Islam. Barangsiapa melarikan diri dari perang

setelatr penyerangan dari musuh, bukan dengan niat melalnrkan salatt

satu dari dua ketentuan yang dibolehkan Allah, maka ia wajib

mendapatkan ancaman Allah, kecuali Allah berkehendak

mengampuninya.

Kami nyatakan bahwa hukum dalam ayat ini masih berlaku,

tidak mansuW4 berdasarkan penjelasan yang telah kami jelaskan di

beberapa tempat dalam kitab kami ini dan kitab lain, bahwa tidak

boleh menghukum suatu ayat itu mansukh jika memang tidak

mengandung unsur nasakh, kecuali ada dalil yang mewajibkan itu,

baik berasat dari khabar yang qath'f maupun dalil akal. Sementara itu,

tidak ada klnbar yarLg qath'i atau dalil akal yang menunjukkan bahwa

"t Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511669), dengan makna yang sama. As-

Suyuthi dalarr. Ad-Durr Al Mantsur (4138), dinukil dari An-Nuhhas dalam kitab

nasikhnya.
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hukum dalam ayat, fi --ILW i )Ci(# $9,y. Xj. ;4j- ;;
"Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waldu itu,

lrecuali berbelok untuk (siasat) Wrang atau hendak menggabungkan

diri dengan pasulwn yang lain," adalah mansuWt.

Firman Allah, ;i <; yfir,iq :A"Maka sesungguhnya

orang itu kcmbali dengan membatta kemurknan dari Allah,"

maksudnya adalah, sesungguhnya orang itu kembali dengan

membawa murka Allah. ';G A;W "Dan tempatnya ialah neraka

Jahanam." Itulah tempat kembali yang paling jelek.

{toc

€.SS; (#) it -43 63'5i3 
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5.1j'ib #
U'ii OyV* i$ L A".$i ;pjV ai

@ry
"Maka (yarr1 sebenmnya) bukankmnu yolng rnenburnth

mereka, al<mt tetdpi Nlahlolh yang mertburnth merela, dmt

bukfiJ l<f,nru yang melernpm ketillolrrlffau melenpar, tatapi
Nlahlah yang melanpar, (Nldhbqbt;rlt demikian unt.tk
merrbinasakanmerela)dmrunf;.tkmeffrberilccmanangan
l<epada or cmg- orcmg rnilcmin, dengan l<emenmrymt y olrrg

b aik, S enr.nggu lmy a Nlah Maha mendengar lagi Maha
mengetalwi." (Qs. Al Anfaal [8]: l7)

Takrrit firman Atlah: l(5113'4Gil A#)'i;b iS
'f+ A -at SLVzt i{, \ <u":li'Pi tii';ir €#3 :d,
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(Maka [yang sebenarnyal bukan hamu yang memhunuh mereka,

akan tetapi Allahlah yang membunuh mereka, dan bukan kamu
yang melempar ketika kamu melempar, tetopi Allahlah yang

melempar. [AAah berbuat demikian untuk membinasakan merekaJ

dan untuk memberi kemenangan hepada orang-orang mukmin,

dengan kemenangan yang baih. Sesungguhnya Allah Maha

mendengar lagi Maha mengetahui)

' Abu Ja'far berkata: Allah berfirman kepada orang-orang

yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka yang ikut serta

dalam perang Badar bersama Rasulullatr SAW, orang-orang yang

memerangi musuh agamanya, yaitu orang-orang kafir Quraisy,

"Wahai orang-orang beriman, sebenarnya bukan kamu yang

membunuh orang-orang musyrik itu, akan tetapi Allah-lah yang telah

membunuh mereka."

Allatr menyatakan bahwa diri-Nya-latr yang telah membunuh

orang-orang musyrik itu, bukan orang-orang mukmin yang memerangi

orang-orang musyrik itu, karena Allahlah yang memberikan sebab

pembunuhan terhadap mereka itu. Pembunuhan itu berasal dari

perintatr-Nya agar orang-orang mukmin memerangi orang-orang

musyrik. Itu adalah dalil yang paling kuat terhadap rusaknya pendapat

orang-orang yang mengingkari bahwa Allah memiliki peran dalam

perbuatan dan tidakan makhluk-Nya, sehingga makhluk itu bisa

melaksanakannya.

Demikian juga dengan firman Allah kepada Nabi Muhammad

sAw, V fi 6K33 :{, I -43 t7j "Dan bukan kamu vang
melempar l@tilu lamu melempar, tetapi Allahlah yang melempar."

Lemparan itu dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian

dinafikan, kemudian Allah memberitahukan bahwa diri-Nya-lah yang
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melempar itu, karena Allahlah yang menyampaikan apa yang

dilemparkan itu kepada sasaran yang dituju, yaitu orang-orang

musyrik. Sedangkan penyebab lemparan dinisbatkan kepada

Rasulullah SAW.

Jadi, dikatakan kepada kaum muslim,lee seperti yang telah

kami sebutkan sebelumnya, "Kamu telatr mengetatrui bahwa lemparan

terhadap orang-orang musyrik yang dilakukan Nabi Muhammad itu

dinisbatkan Allah kepada diri-Nya, setelah sebelumnya disebutkan

bahwa itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu merupakan satu

perbuatan yang berasal dari Allah, yang memberikan sebab dan

membuat lemparan itu sampai kepada sasaran. Allah memberikan

bantuan kepada Rasulullatr SAW, sehingga lemparan itu bisa sampai

kepada sasarannya. Lantas, mengapa kamu mengingkari bahwa itu

bisa terjadi pada seluruh perbuatan yang dilakukan manusia? Allah

memberikan pertolongan dalam perbuatan dan pelaksanaan dengan

memberikan sebab. Allah juga memberikan pertolongan dalam bentuk

kekuatan kepada maktrluk-Nya sehingga makhluk itu bisa melakukan

sesuatu."

Pendapat mana pun yang dipilih di antara dua pendapat ini,

tetap memberikan kesimpulan bahwa Allah memiliki peran dalam

perbuatan makhluk-Nya. Ahli taku,il yang berpendapat seperti ini

adalatr:

15869. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

ree Itulah tertulis dalam semua naskah, dan itu keliru. Demikian diqebutkan oleh Al
Allamah Syaikh Matrmud Syqkir, dia mengganti lafaztr t t:l! "kepada kaum

muslim" dengan lafazh jS "kepada orang-orang yang iriengingkari".
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Mujatrid, tentang firman Allah, 'ifu p " Bukan kamu yang

membunuh mereka," bahwa kalimat ifu ditujukan kepada

para satrabat Nabi Muhammad SAW ketika ada di antara

mereka yang berkata, "Aku yang telah membunuh." 115

2/ o/z ,4s 'Dan bulcan kamu yang melempar." Kalimat ini
ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau

melempari orang-orang kafir itu dengan batu.200

15870. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, dengan redaksi yang semisalnya.

15871. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang ayat, (ds iL Cd, t13

At fi (;<11 "Dan bukan kamu yang melempar trctttra

' " lcamu melempar, tetapi Allohlah yang melempar," ia berkata,

"Rasulullatr SAW melempar mereka dengan batu-batu pada

saat perang Badar."2ol

15872. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami
; dari Ma'mar, dari Aynrb, daxi Ikrimah, ia berkata, "Batu-

batu itu hanya mengenai mata orang musyrik."2o2

15873. Abdul Warits bin Abdushshamad bin Abdul Warits

menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

'm Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(511672) dan Mujahid dalam tafsirnya(l/259).
201 Ath-Thabrani dalam At Kabir dari Hakim bin Hizam, Al Haitsami dalam

Majma' Az-Zmla'id (6184), dan Abdurrazzaq dalam tafsirnya (2lll7).
Abdunazzaq dalam tafsirnya(2lll7), dengan lafazh yang berbeda.
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menceritakan kepadaku, ia berkata: Aban Al Aththar

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam bin Urwatr

menceritakan kepada kami, ia berkata, "Ketika Rasulullah

SAW sampai di kawasan Badar, beliau bersabda, €tU :f
'Ini adalah tempat terakhir bagr mereka" Orang-orang

musyrik melihat Rasulullah sAw telatr mendatrului mereka

dan menguasai tempat itu. Ketika mereka melihat itu, mereka

menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, U W; :f
,i,,eir; uiUf ,jlS' ,u:*3'qKfr'!it;t 6fi ta'\ati'e
,Inilah orang-orang Quraisy, telah tiba dengan peralatan

dan lrcmegahannya menantang-Mu dan mendustakan nabi-

Mu. Ya Allah, aht memohon kepado-Mu berilcanlah apa yang

tel oh Englcau i ani ikan untukht'.

Ketika mereka datang, Rasulullah sAw menghadapi mereka

dengan melemparkan debu ke wajah mereka. Mereka pun

dikalatrkan oleh Allatr. "2o3

15874. Ahmad bin Manshur menceritakan kepada kami, ia berlata:

Ya'qub bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdul Azizbinlmran menceritakan kepada kami, ia

berkata: Musa bin Ya'qub bin Abdullatr bin zarrfah

menceritakan kepada kami dari Yazidbin Abdullah, dari Abu

Bakar bin sulaiman bin Abi Hatsmah, dari Hakim bin

Hizam, ia berkata, "Pada saat perang Badar, kami mendengar

suara dari langit seperti suara batu-batu kecil yang jatuh ke

dalam bejana' Rasulullatr SAW melemparkan suatu

lemparan. Kemudian kami pun menang'"2u

Al Baihaqi dalam Dala'il An-Nubuwwah(3lll0)'
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511672).

291
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15875. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ma,syar
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin eais dan
Muhammad bin Ka'ab Al earuhi, mereka berdua berkat4
"Ketika orang-orang musyrik itu telah mendekat, Rasulullatr
SAW menggenggam debu, lalu melemparkannya ke wajah
mereka seraya berkata, ,Wajah-wajah 

yang jelek / Debu itu
masuk ke dalam mata mereka semua. para sahabat
Rasulullatr sAw lalu membunuh dan menawan mereka.
Kekalatran mereka adalah karena lemparan Rasulullatr sAw
itu. Allatr kemudian menurunkan ayat, 4, ,L cj| gi
ry a |ir ayv3 i{,,1 G:Ai wu; fi os;
'Dan bulcan kamu yang merempar ketir@ rcamu merempar,
tetapi Allahlah yang melempar. (ailah berbuat demikian
untuk membinasalran mereka) dan untuk memberi
kemenangan kepada orang-orang mukrnin, dengan
kemenangan yang boitc Sesungguhnya Allah Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui.,,205

15876. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:
Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa,id
menceritakan kepada kami dari eatadatr, tentang ayat, 6i
(# l43,,Dan bukan kamu yang melempar t{etika kamu
melempar," ia berkata, ..Diriwayatkan 

kepada kami batrwa
pada saat perang Badar Rasuluflah sAw mengambil tiga

zos Ibnu Katsir dalam tafsirnya (7141) dan Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al
ll/ajiz (2l5ll).
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buah batu, kemudian melemparkannya ke wajah orang-orang

kafir. Mereka dikalatrkan pada lemparan batu ketiga."206

15877. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, ia berkata, *Ketika kedua pasukan bertemu pada

perang Badar, Rasulullatr SAW bersabda kepada Ali RA,

f::\r ir tb' sryl 'Bertpan batu-batu dari tanah kepadaht''

Ali RA lalu mengulurkan batu-batu berdebu kepada

Rasulullah SAW, kemudian melemparkannya ke wajah

orang-orang kafir itu. Debu itu pur memasuki mata orang-

orang kafir itu. Kaum muslim lalu membunuh dan menawan

mereka."

Dia menyebutkan tentang lemparan yang dilakukan

Rasulullatr SAW, kemudian beliau membacakat ayat, 16
'&3^1 g#j {d,\L-4,(;'1G61 gfgi i}A1

"Maka (yang sebenornya) bulan knmu yang membunuh

mereka, alcan tetapi Allahlah yang membunuh mereka, dan

bulan kamu yang melemPar kettlca kamu melempar, tetapi

Atl ahl ah yang melempar. "2o7

15878. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahab

memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman Allah, &5 rti 6K15 $t "'y 43 (, 
" Dan

bukan kamu yang melempar ketilca kamu melempar, tetapi

Atlahlah yang melefrPtr," ia berkata, "Ini terjadi pada saat

Al Baghawi dalan Ma'atim At-Tanzil (216ll) dari Qatadah, dengan sedikit

perbedaan lafadt.
ibnu Katsir dalam tafsirnya(7141\, dari As-suddi, dengan perbedaan lafadl.

206
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perang Badar. Rasulullah SAW mengambil tiga buah batu,
kemudian satu batu beliau lemparkan ke sebelah kanan
mereka, satu batu ke sebelah kiri merekq dan satu batu di
tengah-tengatr mereka, seraya berkata,,Wajah-wajatr yang
jelek!' Lalu mereka pun dikalahkan.',

Itulah makna firman Allah, &3 
^l 

<jl1j 6, iS C5113
"Dan bukan kamu yang melempar ketfka kamu melempar,
tetapi Allahlah yang melemprr.tzoB

15879. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu,awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, ia berkata,

"Pada perang Badar, Rasulullah SAW mengangkat

tangarurya seraya berkata, e #t'# 
^;.4, :f ry tl'e, U

i;iJ ;al\r'Wahai Tuhan, jika Engkau brnasiLan lcelompok ini
maka Englau tidak akan disembah di bumi untuk selama-

lamanya'. Malaikat Jibril lalu berkata kepada beliau,

'Ambillah segenggam debu'. Rasulullah SAW kemudian
mengambil segenggam debu, lalu melemparkannya ke wajah
orang-orang musyrik itu, sehinggamata, hidung, dan mulut
mereka terkena debu dari genggaman Rasulullah SAW itu.
Mereka pun lari."2o9

15880. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata, "Allah
berfirman tentang lemparan Rasulullah SAW terhadap orang-

orang musyrik dengan batu-batu dari tangannya ketika ia

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(5/1673).208

209 Al Baihaqi dalam Dala'il An-Nubuwwah (3179) dan Ibnu Abu Hatim dalam
tafsirnya (5/1673).
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melempar mereka, 'tii'ii (J-Ji ii-;, iL 43 6 'D*
bukan lamu yang melempar kctika kamu melempar, tetapi

Attahtah yang melempar'. Artinya, kemenangan itu bukanlah

karena lemparanmu. Andai Allah tidak menjadikannya

sebagai pertolongan untukmu dan apa yang dimasukkan

Allah ke dalam hati para musuhmu ketika Allah membuat

mereka kalah."2lo

Diriwayatkan dari Az-zlIltljl tentang itu, bahwa terdapat

pendapatyangberbedadaripendapat-pendapatini,yaitu:

15881. Al Husein bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

memberitakan kepada kami dari Az.Zllhi, tentang ayat, |13

{rl_grnDan bulran lumu yang melempar ketika pamu

melempar," ia berkata, "ubay bin Khalaf Al Jamhi datang

kepada Rasulullatr SAW dengan membawa tglang yang telafu

lapuk, ia berkata, .Apakah Allah akan menghidupkan2ll ini

wahai Muhammad, padahal tulang ini telah hancur?' Ia lalu

mematahkan tulang itu. Rasulullah sAw kemudian

menjawab,'Allahakanmenghidupkannya,kemudian
mematikanmrr,2l2 lalu memasukkanmu ke dalam neraka'.

Pada saat perang Badar, Ubay bin Khalaf berkata, .Demi

Allah,akupastimembuntrhMutrammadjikaaku
melihatrya,. Berita itu sampai kepada Rasulullah sAw,

2lo

2ll

Ibnu Hisyam dalam ls-s'l ah An-Nabav,iyah (21323) dan Ibnu Abu Hatim

dalam tafsirny a (5 I I 67 5).

Dalam naskah ini terhilis,. rlj sedanekan dalam riwayat Abdurazzaq dalam

kemudian membangkitkanmu."
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maka beliau berkata, 'Bahkan aku yang akan membunuhnya,

insya Allah'.'2r3

Firman Allah, w xi 1, 4":li 
"pj 

"Dan untuk

memberi kemenangan kepada orang-orang mulonin, dengan

kemenangan yang baik," maknanya adalah, agar Allatl
memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman

kepada Allah dan Rasul-Nya dengan memperoleh

kemenangan terhadap musuh-mustrh mereka. Mereka juga

dapat memperoleh harta rampasan perang dari para musuh

itu. Balasan perbuatan dan jihad mereka bersama Rasulullatr

SAW akan ditulis. Itulah makna lataz/r- Vtl id2 "Dengan

lrcmenangan yang baik," dan Allah melempar orang-orang

musyrik itu.

Maksud U4 adalatr nikmat yang baik dan indatr, seperti

yang telatr aku sebutkan maknanya.

15882. 
'-Ibnu 

Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman

Allah, W ,,{, '4 <4zfii 'rflj "Dan untuk memberi

lreme:nangan lrepada orang-orang mukrnin, dengan

lrcmenangan yang baik," artinya, agar orang-orang mukmin

mengeta?rui nikmat Allah kepada mereka; memberikan

kemenangan kepada mereka meskipun jumlah musuh mereka

jauh lebih banyak2la dari jumlah mereka. Juga agar mereka

mengetahui hak Allah, sehingga mereka mensyukuri nikmat-

Nyu."t

Lrhat Tafs ir Ab dun azz aq Q I I I 8).
Dalam Sirah lbnu Hisyam Q1324) tidak terdapat kalimat, "Walaupun jumlah
musuh mereka itu banyak."
Lrhat Sirah lbnu Hiryam (21324).

2t3
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Firman Allah, f+ A'&fr Oy'Stsungguhnya Allah Maha

mendengar tast Maha mengetahui," maksudnya adalah,

watrai orang-orang beriman, sesungguhnya Allah Matra

Mendengar doa dan permohonan Nabi-Nya kepada-Nya agar

membinasakan musuh-Nya dan musuhmu, demi

ketenanganmu dan ketenangan semua makhluk-Nya. Allah

Matra Mengetahui semua itu dan mengetatrui perkara yang di

dalamnya terkandung kebaikanmu dan kebaikan para hamba-

Nya. Serta perkara lain selain itu. Allah mengetahui

segalanya. Oleh karena itu, bertakwalatr kepada Allatr, taatlah

kepada perintatr-Nya, dan patuhilah perintatr Rasul-Nya.

o{ro

'u*Kt i{u;';1fr6?t'F.s
"Iatlah (kannia Nldh yang dilirnpahl<ml,cpadmrnt) ' dfrn

s e sufl gguhny a Allah rnelenahlart trPt' day a ot (mg' or olr.g

yolt\gk;olf:'l.." (Qs. Al Anfaal [8]: 18)

rakwn lirman Allah: ,@ ,i<ii ;s bj ';l <rv'€Ji
(Itutah [karunia Altah yang dilimpahkan kepadamuJ, dan

sesungguhnya Allah melemahkan tipu-daya orang-orang yang

kafir)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, '&it "Itulah

(karunia Atlah yang dilimpahkan kepadamu)," adalah tindakan

pembunuhan dan pelemparan terhadap orang-orang musyrik hingga

mereka kalatr. Memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin
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sehingga mampu membunuh dan menawan orang-orang musyrik.

Tindakan yang telah Kami lakukan. 'ga{Jt ;!'*}'ifr $?2 "Dan

sesungguhnya Allah tnelemahlan tipu.daya orang-orang yang kafir."
Dia berkata, "Ketahuilah batrwa sesungguhnya A[ah itu juga

melemahkan tipu-daya orang-orang kafir, yaitu makar atau tipu-daya

yang telah mereka lakukan, sehingga mereka mau tunduk dan

mengikuti kebenaran, atau mereka binasa."

' Kata Lf arrrg* harakat fathah mengandung beberapa makna,

seperti yang terkandung dalam ayat, $\1i ip-$iLd?) ljri3 'p;j;
)6\ "Itulah (huhtm dunia yang ditimpalmn atasmu), maka

rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagt orang-orang yang kafir
itu ada QaSi) adzab neraka;' (Qs. Al Anfaal [8]: 14) Aku telah

menj elaskannya dalam penj elasan ayat tersebut.

Terdapat perbedaan qira'at datam membaca ayat '*j
Mayoritas penduduk Madinah, sebagian ahli qira'at Kufah dan

Bashralr" membacanya dengan tasydid, ,ii y*g berasal dalj lafazh

i:rl[t'r>!aj yang artiny 
^'iiai> 

"Aku melematrkannya". Mayoritas ahli

qira'at Kufah membacanya';4lyangberasal dari lafazh ,a; (U Alt:ti
. tt'.,. 7.. -

yang artiny a'&l "aku melemahkannya".

Abu Ja'far berkata: Membuat kata ini ber-tasydid adalah

mengherankan bagiku, karena Allah menyebutkan itu untuk

membatalkan usaha-usaha orang-orang musyrik terhadap Rasulullah

SAW dan para sahabatnya yang dilakukan secara terus-menerus,

perjanjian demi perjanjian dan perkara demi perkara. Meskipun dilihat

dari aspek lain kata tersebut tetap benar.2l6

2t6 Ibnu Katsir, Nafi, dan Abu Amr membacanya, ",i,ai dengan huruf
berharakat/athah dantasydidpara huruf &a', diakhiri dengan tamvin.
Ibnu Amir, Hamzah, Al Kisa'i dan Abu Bakar, serta Ashim membacanya,

dengan huruf warry berbaris sukun.

waw
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,Fi "#';' W rV Ufi'PTV x,ilj.gJ 6y

'{ Kt'"ni ;K tr;(*,'&xi-Kr I J; fr\ifi ,r{,

@'toi$l
" J ika l<mrru (orang- ormrg rrrusyrikin) mencmi l<cpuatsan,

mall'o telah datang l,rzpuatsan l<epadamt; dan iil<a l<amu

berhcrti; mal<a iaiah yanglebihbaikbagturnr; dan jil<n

l<f,ittu lr*rrnbali, niscaya Kani l,rzmbali (Wla) ; dan angl<atmt

perangrru sekali-l<nli fidak alcfrr. dapat menolak dmi kanru
s e s'uotu b alwy a pm, biarpm dio b arry ak dmt se *ngulury a

Nlah besetti;- or ctng- ofitng y ang bqim.on."

(Qs. Al Anfaal [8]: 19)

Takwil firman Allah: li* ,rL3I:SS'erV )&ilri"d*' sy
'vjrl'{';i'rti {K $ €r;r'&=1t- -Kr'$ l;''l;'V'is,r$rFs'f i6
@ (fi*o kamu [orang-orang musyrikinJ mencari heputusan, maha

telah datang heputusan kepadamu; dan jiha kamu berhenti; maka

ituloh yang lebih baih bagimu; dan jika hamu hembali, niscaya

Kami kembali [pulaJ; dan angkatan perangmu sehali-kali tidak

akon dapat menolak dari hamu sesuatu bahaya pun, biarpun dia

banyak dan sesungguhnya Allah beserta orang-orong yong

beriman)

Abu Ja'far berkata: Allatr berfirman kepada orang-orang

musyrik yang memerangi Rasulullah SAW pada perang Badar, 6l

WsbAlda.{hatut

Hafsh dari Ashim membacanya 3rji dengan posisi kata sebagai mudhaf.
Lihat At-Taisir fi Al Qira'at As-S'ab'(hal. 95) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (31334).



SurchAIAnfaal

g, 'pL'fi )ii 1;$* "Jika kannu (orang-orang musyrifin)
mencari keputusan, maka telah datang keputusan kepadamu.,,
Maksudnya, jika kamu meminta keputusan kepada Allah tentang
siapakatr di antara dua kelompok itu yang telah memutuskan tali
silaturrahim dan siapa pula yang telatr berbuatzhalim, dan kamu juga
memohon kemenangan dari Allah, maka sesungguhnya hukum Allah
telah datang kepadamu. Allah akan menolong orang-orang yang
dizhalimi daripada orang-orang yang menzhalimi. Allah juga akan
menolong orang yang benar terhadap orang yang batil.

Ahli takwil yang berpendapat seperti ini adalah:

15883. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Muharibi menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-
Dhahhak, tentang ayat, lLAfi'rLli ;a,l,,-g6 6y "Jit@
lramu (orang-orang musyrikin) mencari keputusan, maka
telah datang keputusan kcpadamu," ia berkata, .,Maknanya

"'- 
adalah, jika kamu meminta keputusan hukum, maka

sesungguhnya keputusan ifu telatr datang kepadamu.,,2l7

15884. ...berkata: Suwaid bin Amr Al Kalbi menceritakan kepada

kami dari Hamad binZud, dari Ayyub, dari Ikrimah, tentang

ay at, pZ: r'p iV ifr lk*J 6y,, Ji tra tm mu (o r an g- o r an g

,i musyrikin) mencari keputusan, maka telah datang keputusan

kepadamu," ia berkata, "Maknanya adalah, jika kamu

2t' Az-Zuiai dalam Ma'ani Al Qur'an QI4OB), As-suyuthi dalam Ad-Durr Al
Mantsur (4142), dinukil dari Abd bin Humaid dari Mujahid, bukan dari Adh-
Dhahhak, ia menyebutkanlafazh yang sama.
Ibnu Al Jauzi menyebutkan kedua riwayat tersebut dalam zad Al Masir (31334),
dari lkrimatr, Mujatrid, dan Qatadatr, tetapi dengan maknanya.
Asy-Syaukani dalam Fath Al Qadir Qtal.656).
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meminta keputusan hukum, maka sesungguhnya keputusan

itu telatr datang kepadamu."2t8

15885. Ibnu Al Mutsanna mbnceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah bin shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyatr menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu

Abbas, tentang aYat, {a$ 'rL& iit V$* oL"Jika

lramu (orang'orang musyrikin) mencari keputusan, maka

teloh datang kcputusan lcepadamu," bahwa maksudnya

adalah, dengan orang-orang musyrik, dan jika kamu meminta

pertolongan maka sesungguhnya bala bantuan telatr datang

kepadamu.2le

15886. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jtyaij, ia berkata: Abdullatr bin Katsir

memberitakan kepadaku dari Ibnu Abbas, tentang ayat, o!

\$g*t"ti*a kamu (orang-orang musyrikin) mencari

lreputuson", ia mengatakan: Jika kamu meminta keputusan

hukum. Selanjutkan Allah berfirman, o|p'F T'-'# 1ilt3 oy
(t;r'3-i3t 'Kf ',i J3'i3't;|,fi "Da, iika kamu berhenti;

maka itulah yang lebih baik bagimu; dan iilra kamu kcmbali,

niscaya Kami kcmbali (pula); dan anglatan perangtnu

sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sesuatu

bahaya pun." Aku lalu bertanya, "Apakah ayat ini ditujukan

rbid.
Abu Ubaidatr dalam Ma'ani Al Qur'an Qn4r, Ibnu Abu Hatim dalam

tafsirnya (5t/1675), Abu Ja'far An-Nuhhas dalarn Ma'ani Al Qur'an Qll42),
dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31335).

2lt
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kepada orang-orang musynk?" la menjawab, "Kami tidak

mengetahui melainkan hanya i6.r220

15887. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang ayat, IZ3, iL;\; r&rv.;3 ,rL "Jika

lramu (orang-orang musyrikin) mencari keputusan, maka

telah datang keputusan kepadamu," ia berkata, "Ayat ini
ditujukan kepada orang-orang kafir Qr.raisy ketika mereka

berkata, 'Wahai Tuhan kami, berikanlatr keputusan antara

kami dengan Muhammad serta para sahabatrya'. Allah lalu

memberikan keputusan di antara mereka pada perang

Badar."22l

15888. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl
"'* menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, dengan redaksi yang serupa dengannya.

15889. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Az-Zulrui, tentang ayat, i 1j-9J gy

g'PiV " Jika kamu (or ang-or an g musyri kin) me nc ari
keputusan, moka telah datang keputusan kcpadamu," bahwa

Abu Jahal mencari keputusan seraya berkata, "Ya Allah,

siapakah yang lebih jahat kepada-Mu di antara kami berdua

-maksudnya 
Nabi Muhammad SAW dan dirinya-? Siapa

Kami tidak menemukan atsar ini dengan lafazh dan sanad seperti ini dalam
referensi yang ada pada kami.
Al Qurthubi dalam tafsirnya(71386) dan As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur
(4142), dinukil dari Abd bin Humaid.

220

2l



Tafsir Ath:Ihahari

pula yang lebih memutuskan tali silaturratrim, maka

binasakanlah ia haii ini." Allah lalu berfirman, ljd;Jis 6y

P iL:V ill.Jit* lcamu (orang-orang musyrikin)

mencari kcputusan, maka telah datang keputusan

kcpadamr).u"'

15890. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

memberitakan kepada kami dari Az-Ztthri, tentang ayat, 6!
g 'PlV :iS l.3.fr*.titra kamu (orang-orang

musyrikin) mencari kcputusan, maka telah datang kcputusan

kepadamu," ia berkata, "Abu Jahal bin Hisyam mencari

keputusan seraya berkata, 'Ya Allah, siapakah di antara kami
yang lebih jatrat kepada-Mu dan lebih memutuskan tali
silaturrahim, maka binasakanlah ia pada hari ini'. Maksudnya

adalah antara Nabi Mtrhammad SAW dan dirinya. Allah lalu
berfirman, g'r>li ilil;$fr oL'Jitu kamu (orang-

orang musyrikin) mencari kcputusan, mala telah datang

keputusan kepadamu'. Abu Jatral dibunuh oleh Auf dan

Mu'awwidz, keduanya adalatr puta Afra, diikuti oleh Ibnu

Mas'ud."223

15891. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits menceritakan

Ibnu Abi Syaibah dalarn Al Mushannaf, Al Maghazi (bab 25, hadits no. 29) dan
Ibnu Katsir dalam tafsirnya$la!.
Ahmad dalam musnadnya (51341), Al Hakim dalam Al Mustadrak (21328), ia
berkata, "Hadits ini shahih menurut syarat Al Bukhari dan Muslim, tetapi
mereka berdua tidak meriwayatkannya." Disetujui oleh Adz-Dzahabi.
Disebutkan oleh Abdunazzaq dalam tafsirnya (2/ll7). Hadits tentang
pembunuhan terhadap Abu Jahal yang dilakukan oleh kedua putra Afra
bersama-sama dengan Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam Al
Maghazi (3962).

xtz
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kepadaku, ia berkata: Uqail menceritakan kepadaku dari Ibnu
Syihab, ia berkata: Abdullatr bin Tsa'labatr bin Sha,ir Al
Adawi (aliansi bani Zahrah) memberitahuku bahwa yang

meminta keputusan saat itu adalah Abu Jahal. Ketika
pasukan kaum muslim dan orang-orang musyrik bertemu, ia
berkata, "Siapakah di antara kami yang lebih memutuskan

silaturrahim dan membawa sesuatu yang tidak dikenal, maka
binasakanlatr ia esok hari." Itulah permintaan Abu Jatral.

Allah lalu berfirma\ AA iL-l; st lj.gJ 6y "Jitw
lrsmu (orang-orang musyrikin) mencori kcputusan, maka

telah datang kcpttusan kepadomu.

15892. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid

rflenceritakan kepada karni, ia berkata: Sa,id menceritakan
kepada karni dari Qatadatr, tentang ayat, 3i1 lj.gJ sy

U'eli " Jrtra kamu (orang-orang musyrikin) mencari
lceputusan, maka telah datang kcputusan kepadamu,,, bahwa
perang Badar adalah keputusan dan pelajaran bagi orang-

ofang yang mengambil pelajaran.22s

15893. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Al UdAanafrA menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-
Suddi, ia berkata, "Ketika orang-orang musyrik pergi dari
Makkah untuk menghadap Rasulullah SAW, mereka

mengambil kain penutup Ka'bah sambil meminta
pertolongan kepada Allah. Mereka berdoa, 'ya Allah,
bantulah pasukan yang paling agug, kelompok yang paling

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511675).
Kami tidak menemukan atsar tni dalam referensi yang ada pada kami.
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mulia, dan kabilah yang paling baik'. Allah lalu berfirman,

Lgl ?iV ii l;tfr oL'Jit@ kamu (orans-orang

musyrikin) mencari lceputusan, maka telah datang keputusan

kcpadarnu'. Aku (Allah) memberikan pertolongan seperti

yang kamu ucapkan, dialah Muhammad."26

15894. Diceritakan kepadaku dari Al Husein bin Al Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkat4 tentang firman Allah, ii| V*5 o!

Ul 'rL{i "Jika kamu (orang-orang musyrikin)

mencari keputusan, makn telah datang lreputusan

lrepadamz." Hingga ayat, 'tt:>J$l '{ fi' tY2 "sesungguhnya

Allah beserta orang-orang yang beriman." Itrt tedadi pada

saat orang-orang musyrik Makkah pergi menjenguk kafilatr

dagang mereka. Rombongan kafilah yang terdiri dari Abu
Suffan dan para satrabatnya mengirim kabar untuk meminta

bantuan kepada orang-orang musyrik yang ada di Makkah.

Abu Jatral berkata, "Siapa yang lebih baik di antara kami

menurut-Mu, maka bantulatr ia." Itulah makna firman Allah,

lh{J oL "Jika kamu (orang-orang musyrikin) mencari

kcputusan." Allatl berfirman, "Kamu memohon

pertolongan.'227

15895. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitakan kepada karni, ia berkata: Ibnu Zaid berkatq

tentang ayat, Lg 'F>'l; xt Lj^gJ 5y "Jika kamu

(orang-orang musyrikin) mencari ktputusan, maka teloh

Ibnu Katsir dalam afsirnya (6lU) darn Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(3t33s).
Ibnu Kacir dalam afsimya(6l$).
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duang keputusan kepadamu," ia berkata, .,Jika kamu
meminta keputusan adzab, maka mereka pun diadzab pada
perang Badar. Mereka meminta keputusan itu saat mereka
berada di Makkah, mereka berkata, i tiS -G(;ry AiA 4rt"r1gS iai ur6uG-W A:E lr*-iAt
'Ya Allah, jika betul (Al eur'an) ini, dialah yang benar dari
sisi Englcau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit,
atau datanglanlah kepada kami adzab yang pedift,. (es. Al
Anfaal [8]: 32) Allah pun mendatangkan adzab kepada
mereka pada perang Badar. Allah memberitahukan tentang
perans Llhud 94* ay1t, ({t,'W- Kf .,# Jj|t,'f,fi o{,
'4rJIl '4 ;liilS iK $ , Dan jitra tramu tcembali, niscaya
Kami kembali (pula); dan angkatan perangmu setrali-trali
tidak akan dapat menolak dari kamu sesuatu bahaya pun,
biarpun dia banyak dan sesungguhnya Ailah beserta orang-
orang yang beriman'.,, (es. Al Anfaal [g]: l9)228

15896. Ibnu waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Fudhail menceritakan kepada kami dari Mutharril dari
Athiyyah, ia berkata: Abu Jatral berkata pada saat perang
Badar, "Ya Allah, tolonglah kelompok yang paling benar,
yang paling baik, dan yang paling utama.,, Lalu turunlah
ayat,l5fi ',b:ri:351;,g*oy1t*okamu(orang-orang
musyrikin) mencari keputusan, maka telah datang keputusan
kepadamu."22e

15897. ...berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami dari
Ma'mar, dar:t Az-Z'hi, bahwa Abu Jatral adalatr orang yang

Ibnu Katsir dalam tafsirnya $/ae dan Ibnu Al Jauzi dalam zad At Masir
(3/33s).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(5/1675).
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meminta kepufusan pada saat perang Badar, ia berkata, "Ya
Allah, siapa di antara kami yang lebih jahat dan lebih

memutuskan silatnrrahim, maka binasakanlah ia." Allah lalu

menurunkan ayat, p3fi 'rL'L; ili$*,JL "Jitu tmmu

(orang-orang musyrikin) mencmi keputusan, maka telah

dat an g ke putu s an kc p adamu.u23 
o

15898. ...berkata: Yazid bin Hanrn menceritakan kepada kami dari

Ibnu Ishaq, dari Az-Ztrhi, dari Abdullah bin Tsa'labatr bin

Sha'ir, batrwa Abu Jahal berkata pada saat perang Badar, "Ya
Allah, siapa di antara kami yang lebih memutuskan

silatunahim, mernbawa sesuatu yang tidak kami ketahui

kepada kami, maka binasakanlatr ia esok hari." Itulah

permintaan keputusan dari Abu Jatral kepada Allah. Oleh

karena itu, turunlatr ayat, L5 'e'fi xt \j^gJ sy

"Jilra lamu (orang-orang musyrikin) mencari lreputusan,

malca telah datang keputusan kepadarnu."z3r

15899. ...berkata: Yatrya bin Adam menceritakan kepada kami dari

Ibrahim bin Sa'ad, dari Shalih bin Kaisan, dari Az-Zuhri, dari

Abdullatr bin Tsa'labatr bin Sha'ir, ia berkata, "Orang yang

meminta keputusan pada saat perang Badar adalatr Abu
Jahal, ia berkata, 'Ya Allah, siapa yang paling memutuskan

silaturrahim di antara kami, membawa sesuatu yang tidak

kami ketatrui kepada karni, binasakanlah ia esok hari'. Allatr
lalu menurunkan ayat, g'r>'& :1bV,;3 ,JL'Jit@

Abdunazzaq dalam Al Mushannaf Ql I l7).
Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al Uytn (31305).
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lramu (orang-orang musyrikin) mencori keputusan, malra

telah datang kcputusan lcepadamu' ."42

15900. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata:

Muhammad bin Muslim Az-brhri menceritakan kepadaku

dari Abdullatr bin Tsa'labah bin Sha'ir (aliansi bani Zahratr),

ia berkata, "Ketika kedua pasukan bertemu, telah mendekat,

Abu Jahd berkata, 'Ya Allah, orang yang paling

memutuskan silaturratrim di antara kami, membawa sesuafu

yang tidak kami ketatrui kepada kami, maka binasakanlah ia,.
Temyata Abu Jatral meminta keputusan terhadap dirinya
sendiri."233

Ibnu Ishaq berkata: Allah berfirman, iL'1i:;t1j,,9.J 5y

L5 
*Jika kamu (orang-orang musyrikin) mencari

lccputusan, maka telah dotang keputusan kepadamu." ltu
karena Abu Jatral berkata, 'Ya Allah, orang yang paling

memufuskan silaturrahim diantara kami, membawa sesuatu

yang tidak kami ketatrui kepada kami, maka binasakanlatr ia
esok hari'. Itu adalah meminta keputusan dan permohonan

dalam doa."234

15901. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ma'syar
menceritakan kepada kami dari Yazid bin Ruman dan

Al Hakim dalam Al Mustadrak (21328\, ia berkata, *Shahih menurut syarat Al
Bukhari dan Muslim, tetapi mereka tidak meriwayatkannya." Disetujui oleh
Adz-Dzahabi.
Ibnu Hisyam dalam ls-Sirah An-Nabnyiyah (21280), dengan lafaztr dari Ibnu
Ishaq.
Ibnu Hisyam dalam ls-Sirah An-Nabaryiah QB2g.
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lainnya, ia berkata, "Pada perang Badar, Abu Jahal berkata,

'Ya Allatr, tolonglah agama yang paling Engkau cintai,

agarna kami yang suci, atau agarna baru mereka'. Allah lalu

menurunkanayat,'j$1ds,3;ryrlgfr'eiVxt\h**oy

{'ai':J; IK $W'g R *" J;'!;\j,# 6{,",FJ'.i6
t*;lt 'Jika kamu (orang-orang musyrikin) mencari

keputusan, maka telah datang keputusan kepadamu; dan jika
lmmu berhenti; maka itulah yang lebih baik bagimu; dan jikn
lramu kembali, niscaya Kami kcmbali (pula); dan angkatan

perangmu setrali-kati tidak alcan dapat menolak dari kamu

. sesuatu bahcya pun, biarpun dia banyak dan sesungguhnya

Allah beserta orang-orang yang beriman'.u235

Firman-Ny q lisl 7';6 W t $ "Dan jila kamu berhenti;

malra itulah yang lebih baik bagimu." Dia berkata, "Wahai orang-

orang Quraisy dan orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-

Nya jika kamu berhenti memerangi Nabi utusan Allah dan orang-

orang beriman, maka itu lebih baik bagimu dalam urusan dunia dan

akhiratnu."

'i; 'Vtfi o|i "Jika kamu kembali, niscaya Kami trembali

(pula))'Jika kamu kembali memeranginya dan para pengikutnya yang

beriman, maka Kami pasti akan kembali menimpakan apa yang telah

Aku timpakan kepada kamu pada perang Badar.

IK $ 617'P- !F,;'d $ "Dan angkatan perangmu

selrali-lrali tidak akan dapat menolak dari kamu sesuatu bahaya pun,

biarpun dia banyak," ia berkata, "Jika kamu kembali maka Kami

kembali membinasakanmu dengan tangan-tangan para penolong-Ku,

dan kamu pasti kalah. Ketika Aku kembali membunuh dan

235 Ibnu Katsir dalam tafsirnya(6t4$.
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menawanmu dengan tangan-tangan mereka, maka pasukan perangmu
tidak akan dapat menolak bahaya walau sedikit pun, meskipun
jumlatrmu banyak. Maksudnya adalatr pasukan tentara orang-orang
musyrik. sebagaimana pasukan mereka yang berjumlatr banyak pada
perang Badar, tidak bergrura walau sedikit pun, padahal jumlatr kaum
muslim sedikit."

'WJll e ;fr "t, "Don sewngguhnya Allah beserto orang-
orang yang beriman." Allatr berfirman, "sesungguhnya Allatr
bersama hamba-hamba-Nya yang beriman, menorong mereka
menghadapi orang-orang kafir. Memberikan pertolongan kepada
meneka sebagaimana mereka ditolong melawan orang-orang musyrik
padaperang Badar."

Ahli talcr ril yang berpendapat seperti pendapat kami ini adalatr:

15902. Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: salamatr
menceritakan kami dari Ibnu Ishaq, tentang ayat, 'j$ W oV
F 7 "Da, jika kamu berhenti; mala itulah yang lebih

baik bagimu," ia berkat4 ..Allah berfirman kepada orang-
orang Quraisy, "Jika kamu kembali maka Kami akan
kembali menimpakan seperti yang terjadi pada kamu saat
perans Badar.,, '{ ;i,iY, gK $ qr';{e- ,K;.,rF J3'4rj5l "Dan angkatan perangmu sekati-kati tidak akan
dapat menolak dari lamu sesuatu bahaya pun, biarpun Dia
banyak dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yqng
beriman," maksudnya adalatr, meskipun jumlatrmu banyak,
tidak akan dapat membantumu walau sedikit pun.

Sesungguhnya Aku bersama orang-orang yang beriman. Aku
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akan menolong mereka melawan orang-orang yang

menentang mereka.B5

Ada yang berpendapat bahwa makna ayx'iii't;1"fi 5yj "lttra

lramu kembali, nisctyo Kmrri kembali," adalah, jika kamu

kembali meminta keputusan maka Kami akan kembali

memberikan kemenangan kepada Muhammad. Pendapat ini

tidak memiliki makna apa-apL karena Allah telah menjamin

Nabi Muhammad SAW ketika Dia memberikan izin

kepadanya untuk mememngi musuh-musulrnya demi

mengangkat agama-Nya dan meninggikan firman-Nya, jauh

sebelum Abu Jatral dan kelompoknya meminta keputusan

(dari Allah). Oleh sebab rttr' tidak ada alasan unhrk

berpendapat seperti ini. Jadi, makna ayat ini adalah, jika

kamu berhenti meminta keputusan maka itu lebih baik

bagimu. Namun jika kamu kembali maka Kami juga akan

kembali, karena Allah telah menjanjikan kemenangan kepadl

Nabi Muhammad SAW dalam ffman-Ny a, 6ie-Ci-i-;tt-Lt1

@ ,J5 ;'.ri & 'tfr '"t W #\,*'aoh diizinkan

(berperang) bagt or(mg'orong yang diperangi, larena

sesungguhnya mereka telah dianirya- Dan sesungguhnya

Allah, benor'benar Mala Kuasa menolong mereka irz'" (Qs'

Al Hajj. l22J: 39). Walaupun orang-oriang musyrik itu tidak

meminta keputusan. Mereka yang berpendapat seperti itu

adalah:

15903. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

" Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(5ll67Q,dalam dua alrar terpisah'
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Suddi, tentang ayat, 'i;. 't;";1, 5$ ,Jika kamu kembali,

niscaya Kami kembali," bahwa jika kamu rneminta keputusan
untuk kedua kalinya maka Kami akan tetap memberikan
kemenangan kepada Muhammad. tr; t7'&- ,R;',$ 13'wJlf '{ K i\'t iK"oon anglcatan perangmu sekali-kali
tidak akan dapat menolak dari komu sesuatu bahaya pun,

biarpun dio banyak dan sesungguhnya Allah beserta orang-
orang yang beriman.,, yaitu Muhammad dan para
sahabatnya.23T

Terdapat perbedaan qira'at dalam membaca ayat, '6 K ili
'a-$51 "Dan sesungguhnya Atlah beserta orang-orang yang
beriman."

Mayoritas ahli qira'a, Madinah rnembacanya dengan harakat

fathah, yang artinya, pasukan kamu tidak akan dapat menolak bahaya
walau sedikit pun, meskipun jumlatrrya banyak. sesungguhnya Allatr
bersama orang-orang beriman.

Kalimat ar Lf menjadi 'athaf terhadap kalimat lK fi,
seakan-akan Allah berfirman, "Meskipun jumlah mereka banyak,
tetapi Allah bersama orang-orang beriman." Dengan demikian,
mentrrut pendapat ini, lafazh .rf menjadi nashab.

Sebagian pakar bahasa Arab menyatakan batrwa lafazcr.'of
dibaca fathah, seperti yang terdapat dalam ayat, ;{ b} .;il €rl3
'U;rKJt di-'athaf-kan kepada yang lain menurut pendapat yang lebih

utama.

" Ibnu Abu Hatim dalam tafsirny a (511676).
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Para ahli qira'at Kufah dan Bashrah membacanya, .irr 15

dengan huruf alif berharakat kasrah. Alasan mereka yaitu, karena

menurut qira'atAbdullatr adalah, qfit $.nt 
'ofr."'

Abu Ja'far berkata: Qira'at yang lebih utama adalah qira'at

dengan harakat knsrah, i:,1 kur.nu merupakan awal kalimat, sebab

berita yang terdapat dalam ayat sebelumnya telah selesai.

ccc

Aj r:, gfj sj 
^r:;;';ii\ 

l;"6 Yfr( O;fr qA

@6;*
"Hai oftntg-e1sng yarJgberirnan, taatlahlnpodo Nlah dmr

Rosnl-Ny a, ilmt jonganlahl,affilberpaling dmi pada-Nyo,

sedang kfrnuu mendengar ( p erinuh. p er'rntah, Ny a) ."

(Qs. Al Anfaal [8]: 20)

rarrwirlimanAnah:ttr j{;!ii;';ifr \;,SY}J(O-;fr 41d-
';t;:3 A" r-- (Hai orang-orung yang beriman, taatlah hepada

Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling dari pada-

Nya, sedang kamu mendengar [perintoh-perintah-NyaJ

Abu Ja'far berkata: Allatr berfirman, "Wahai orang-orang

beriman, percayalatr kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. ';ifr l;=6
fr,iit'Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya', terhadap apa yang

diperintatrkan dan dilarang. iA gtj 1j 'Dan janganloh kamu

23E Al Qurthubi dalam tafsirnya(71357).
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berpaling dari pada-Nya', yaitu menentang perintatr dan larangan

Rasulullatr SAW, sedangkan kamu mendengarkan perintah dan

larangannya itu dan kamu mempercayainya."

Mereka yang berpendapat seperti ini adalah:

15904. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang ayat,(116_
'i,;::< 5v J ttr; {; ti;; ';ifi l# Yji( (ljfr "nai

orang-orang yang beriman, taatlah kcpada Allah dan Rasul-

Nya, dan janganlah kamu berpaling dari pada-Nya, sedang

lramu mendengar (perintah-perintah-Nya)," bahwa

maksudnya adalah, janganlah kamu menentang perintatrrya,

sedangkan kamu mendengarkan ucapannya dan menyatakan

dirimu sebagai bagian darinya.23e

ccc

@ sp_{'€,ti 4, i}6 6.5:g \}K {i
" D mr i aflgolrJlah lwnau rnenj adi s ep erti or cmg. or cmg

(rwnafik) y ang berlrata,'Karni mandengarl<mr, padahal
merel<a tidok mendengarl<f,r.' .u

(Qs. Al Anfaal [8]: 21)

Talrwil firman Allah: I '{rl4,$(, <r-$k \}K {t
'oj:4 (Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511677) dan Ibnu Hisyam dalam ls-.Sri ah An-
NabawiahQl324).
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(munatik) yang berkata, "Kami mendengarkan, padahal mereka
tidak mendengarkan.")

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman kepada orang-orang

yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu para sahabat

Rasulullah SAW, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
menentang Rasulullatr seperti orang-orang musyrik, yang jika mereka

mendengar kitab Allah (Al Qur'an) dibacakan kepada mereka maka

mereka justru berkata, 'Kami telah mendengarkannya dengan telinga
kami', padahal mereka tidak mendengarkannya. Mereka tidak
mengambil pelajaran dari apa yang mereka dengar dengan telinga
mereka, serta tidak mengambil manfaat darinya, karena mereka

menolaknya. Mereka tidak mau merenunginya dengan hati mereka

dan tidak mau memikirkannya dengan akal mereka. Oleh karena itu,
Allah menjadikan mereka seperti orang-orang yang tidak
mendengarkannya."

Allah berfirman kepada para satrabat Nabi Muhammad SAW,

"Janganlah kamu menolak perintah Rasulullah SAW dan tidak patuh

terhadap larangannya, padahal kamu telah mendengarkannya dengan

telingamu. Janganlatr kamu seperti orang-orang musyrik itu, yang

mendengarkan nasihat-nasihat kitab Allatr dengan telinga mereka"

akan tetapi mereka justu berkata, 'Kami telah mendengarkannya',

padahal sebenamya mereka menolak untuk mendengarkan dan

mengambil nasihat darinya, sehingga mereka seperti orang yang tidak
mendengarkannya."

Ibnu Ishaq berkata tentang ini:

15905. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang ayat,Tj
'bF:'-J etf;.;" lj| O-,tV lj,S3" oo, j angantah tramu
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menjadi seperti orang-orang (munafik) yang berkata, 'Kami

mendengarlran', padahal merelra tidak mendengarlcan,"

seperti orang-orang munafik yang memperlihatkan ketaatan

kepadanya, padahal sebenarnya mereka ingkar.2ao

15906. Mutrammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang ayat, 'uj{,J)-J 'ir"Padahal mereka tidak

mendengarkan," ia berkata, "Mereka tidak memafuhi

perintatr dan larang *r1;24t

15907. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

menceritakan kepada karni dari W*qa dari Ibnu Abu Najih,

dari Mujahid, dengan redaksi yang semisdnya.

Abu Ja'far berkata: Ucapan Ibnu Ishaq ini adalatr pendapat

tentang hal di atas yang dilihat dari satur sisi. Akan tetapi ucaputnnya

tentang ayat, ';r;i- 1 '{r 14' \JE 6-iV \}K 1i "Dan

janganlah lramu menjadi seperti orang-orang (munafik) yang berkata,

'Kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarlcan'," adalatt

dalam konteks kisatr orang-orang musyrik, dan berita selanjutnya juga

celaan terhadap mereka, yaitu firman Allah, ?i lt'r+:;J1i'; ity

@ 5&i S <2fi '$ "sesungguhnya binatang (maffitluk) yang

seburuk-burulorya pada sisi Allah ialah; orang-orang yang pekak dan

tuli yang tidakmengerti apa-apa 1ntn." (Qs. Al Anfaal [8]:22)

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511677) dan Ibnu Hisyam dalan As-Sirah An-
Nabav,iyah (21324).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511677) dan Asy-Syaukani dalam Fath Al
Qadir Qral.657).

240
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Dengan demikian, penakwilan yang menyatakan batrwa ayat

ini berkenaan dengan orang-orang musyrik, menjadi lebih utama,

daripada penakwilan yang menyatakan bahwa ayat ini tentang orang

lain.

ooc

6M{<r:fi 'et?\;i't''++vhi5'rt
" S esr,rnggu hrry a binatmrg (rnakhluk) y ang sebwak buntlcny a

Pada sisi Alloh ialah; orcmg.ordng yarrg pel<.ak dan tuli yortrg

dnak mengerti aP*oPa tnttt."
(Qs. Al Anfaal ISlz 22)

rakwir firman Allah: I 6-fi '#?i ;nl ^+ i63i'7't,
'blb- (Sesungguhnya binatang Jmd*Wu*1 yang seburuk-

buruknya pada sisi Allah ialah; orang'orang yang pehak dan tuli
yang tidak mengerti apa-apa pun)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Sesungguhnya

makhluk melata di atas bumi yang paling jelek di sisi Allah adalatr

mereka yang memalingkan diri dari kebenaran agar tidak

mendengarkannya. Mereka tidak mau mendengarkan kebenaran jika

kebenaran itu disampaikan kepada mereka. Mereka adalatr orang-

orang yang tidak memikirkan tentang Allalt, perintatr dan larangan-

Nya. Anggota tubutr mereka melanggar perintah dan melakukan

larangan Allah."

Ahli takwil yang berpendapat seperti pendapat ini adalah:
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15908. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahab
memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,
tentang ayat, jtl * ii::ti ; i,t,,Sesungguhnya binatang
(makhluk) yong seburuk-burulorya pada sisi Allah ialah,,, ia
berkata, "Makna Vata ibJfi adalatr makhluk.,,242

15909. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij berkata dari Ikrimah, ia
berkata: Mereka berkata, "Kami pekak dan tuli terhadap

senran Muhammad. Kami tidak bisa mendengamya. Kami
juga tidak mempercayainya." Mereka semua terbunuh pada

perang Uhud. Mereka adalah para pembawa bendera.2a3

15910. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada karli, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari
. Mujatrid, tentang makna 'gi?l"Orang-orang yang pekak

dan tuli," yaitu orang-orang yang tidak mau berpikir. Orang-

orang yang tidak mengikuti kebenaran.2e

15911. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang ayat, '6fifi-7 O_$i ,fiWl ;rl'+ i61i'; i,y

"Sesungguhrrya binatang (makhluk) yang seburuk-burulmya
pada sisi Altah ialah; orang-orang yang petrak dan tuli yang
tidak mengerti apa-apa pun," bahwa di dunia ini mereka

tidak tuli, akan tetapi hati merekalah yang tuli dan buta.

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511677) dan As-suyuthi dalam Ad-Durr At
Mantsur (4144), dinukil dari Ibnu Asy-Syaikh, dari Ikrimatr.
Abu Hayyan dalamAl Bahr Al Muhith (5/300).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(5/1677-1678), dalam dua atsar yang terpisah.

u2
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Beliau lalu memb aca ayat, a ,li $;frt;: r{.!fi!::$;:rJq9
,tl5"sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi

yang buta, ialah hati yang di dalam dada." (Qs. Al Haii [22]:
46)'ot

15912. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, ia berkata: Ibnu Abbas berkata, tentang makna ayat,

'b!l--{ 6-$ '#Wi"orang-orang vang pekak dan tuli
yang tidak mengerti apa-apa putt," yaitu beberapa orang dari

bani Abduddar, mereka tidak mau mengikuti kebenararr.2o6

15913. ...berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullatr menceritakan kepada kami dari W*qq dari Ibnu

Abu Najih, dari Mujahid, tentang ayat, { O-$ 'Siift ?1'bjfr "Orang-orang yang petrak dan tuli yang tidak

mengerti apa-apa pun;" batrwa mereka tidak mau mengikuti

kebenaran.

Ibnu Abbas berkata, "Mereka adalatr beberapa orang dari

bani Abduddar.u2aT

15914. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan redaksi yang

serupa dengannya.

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511678).

As-suyuthi dalan Ad-Dun Al Mantsur (4143), dinukil dari Ibnu Abu Hatim,
dalam kitab beliau dengan lafaztr dan sqnadberiktt.
Al Bukhari dalamAt-Tafsir (4646), Mujahid dalam tafsirnya (11260),Ibnu Abu
Hatim dalam tafsirnya (511677), dan Asy-Syaukani dalam Fath Al Qadir @al.
6s7).
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Ada yang berpendapat bahwa maksud ayat ini adalah, orang-

orang munafik. Mereka yang berpendapat seperti itu adalatr:

15915. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang ayat, 'l,ty

'blr/-1 O-$ 'ff?I ;tl .^+ ivXi'tr "sesungguhnva

binatang (mafithluk) yang seburuk-burulmya pada sisi Allah

ialah; orang-orang yang pelrak dan tuli yang tidak mengerti

apa-apa puh," mereka tidak mengetahui bahwa di ddam itu

terdapat siksaan dan ht*uman bagi mereka.2as

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang lebih utama adalalt

pendapat seperti pendapat Ibnu Abbas, bahwa maksud ayat ini adalah

orang-orang musyrik Qtraisy, lcarena konteks ayat ini bercerita

tentang mereka.

{t{tc

#\$iri;J;WSbAx*5;
-/r.lOtef

"Kolont sekhanya Nlah mmgetalwil<ebail<m da pada

muela, tcnutlah y'.Jllah mmiadil<an msela dapu
mendengar. Dorn iikr/,rnl Nldh meniadil<m mer:el<a dapat

mendutgor, niscaya rner:eliu pdstrbupaling iuga, sedang

merelct mrln,ralinsliralrr diri (dtri apa ymtg merelca dengar

ih,r)." (Qs. Al Anfaal [8]: 23)

ut Ibnu Hisyam dalam As-Sirah An-Nabawiyah Q1324).
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rakwir firman Auah: 'r:f} ;{;J[;WJ b A.,X *l;
@ A;/ $ {foU" sehiranya Allah mengetahui kebaikan ada
pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar.
Dan jikalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya
mereko pasti berpaling juga, sedong mereka memalingkan diri [dari
apa yang mereka dengar ituJ)

Abu Ja'far berkata: Ahli takwil berbeda pendapat tentang
orang yang dimaksud dalam ayat ini. sebagian ahli takwil berpendapat
bahwa maksud ayat ini adalah orang-orang musyrik, "Jika Allatl
memberikan pematraman kepada mereka tentang apa yang ditunmkan
Allah kepada Nabi Muhammad SAW, mereka tetap tidak beriman,

karena Allah telah menetapkan batrwa mereka tidak akan beriman.,,

Mereka yang berpendapat seperti ini adalah:

15916. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceiitakan
kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata, tentang firman
Allah, ;t:':t 5;W1i G A-X * 5; ,,Katau sekiranya
Allah mengetahui kcbaikan ada pada mereka, tentulah Atlah
menjadikan mereka dapat mendengar. Dan jilralau Altah
menjadikan mereka dapat mendengar," pastilah mereka akan

berkata, iS * 41A s3l "Datangkanlah At Qur'an yang
lain dari rni." (Qs. Yuunus [10]: 15) Mereka juga pasti akan

berkata, ti$#, {j "Mengapa tidak lamu buat sendiri ryat
ifz?" (Qs. Al A'raaf l7l:203) Andai ada Al Qur'an lain yang

diberikan kepada mereka, maka 6i; fi'tfl,,Niscaya
mereka pasti berpaling juga, sedang mereka memalingkan



SwahAJAnfaal

diri (dari apa yang mereka dengar itu)." Mereka akan tetap

memalingkan diri dari apa yang mereka dengar.2ae

15917. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang ayat, 6;# 
"li'rlA 

# J, "titratau Ailah
menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya merela pasti

berpaling juga, sedang mereka memalingkan diri (dari apa
yang mereka dengar itu)," jika Allatr menjadikan mereka

dapat mendengar, setelah Allah mengetatrui batrwa tidak ada

kebaikan pada mereka, maka itu tetap tidak mendatangkan

manfaat bagi mereka, dan mereka pasti akan tetap

memalingkan diri dari apa yang mereka dengar.2so

15918. Ia menceritakan kepadaku sekali lagi, ia berkat4 "Jika Allatr
mengetatrui batrwa pada mereka itu ada kebaikan, maka

pastilah Allah menjadikan mereka dapat mendengar, dan jika
" Allah menjadikan mereka dapat mendengar setelah Dia

mengetatrui bahwa tidak ada kebaikan pada merek4 maka itu
tidak akan ada manfaatnya bagi mereka, setelatr pengetatruan

Allah mengetatrui secara pasti bahwa mereka tidak akan

mengambil manfaat dari semua 1Lr.::251

Ada yang berpendapat bahwa maksud ayat ini adalatr orang-

orang munafik. Menurut mereka makna ayat ini adalah:

15919. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang ayat, jj
W'i b C.'$'l;"'Kalau sekiranya Atlah mengetahui

Kami tidak menemukan a/sar seperti ini dalam referensi yang ada pada kami.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(511679) dengan redaksi kedua.
Ibid
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lcebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikon

mereka dapat mendengar," bahwa Allah pasti mewujudkan

ucapan yang mereka ucapkan dengan lidatr mereka, akan

tetapi hati mereka berkata lain. Jika mereka ikut pergi

bersamamu 6;*;J {t \tt) "Nirraya mereka pasti

berpaling juga, sedang mereka memalinglcan diri (dari apa

yang mereka dengar itu)," sehingga mereka pasti

memalingkan diri, serta melakukan sesuatu yang lebih jelek

daripada tindakan mereka itu.2s2

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang lebih utama dalam

penakwilan ayat ini menurutku adalatr pendapat yang diutarakan oleh

Ibnu Juraij dan Ibnu Zaid, seperti alasan yang telatr kami sebutkan

sebelumnya" bahwa itu bukanlah sifat orang-orang munafik.

Abu Ja'far berkata: Dengan demikian, talc\ ril ayat ini adalah,

jika Allah mengetahui bahwa pada mereka ada kebaikan, pastilatr

Allah menjadikan mereka dapat mendengar nasihat-nasihat dan

pelajaran dari Al Qur'an, sehingga mereka bisa berpikir tentang Allatt

dan dalil-dalil keagungan-Nya dari Al Qur'an. Akan tetapi, Allatr

telatr mengetatrui batrwa tidak ada kebaikan pada mereka, karena

mereka telah ditetapkan sebagai orang-orang yang sengsara, maka

mereka tidak beriman. Jika Allah membuat mereka mengerti tentang

itu, sehingga mereka mengetahui dan mematraminyq maka mereka

pasti akan tetap memalingkan diri dari Allah dan Rasul-Nya, serta

menolak iman, nasihat-nasihat, pelajaran, dan hujjah-hujjah dari

Allah. Mereka pasti tetap menentang kebenaran setelah mereka

mengetatruinya.

252 Ibnu Hisyam dalam As-Sirah An-Nabmtiyah (2R24), tetapi beliau berkata,

"Mereka tidak melaksanakan ucapan mereka walau sedikit pun."
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A {e; (tDil; 
;y't }f;r t\(.,n.jji qli

dy--,At 4ii,-;s 6, 34 -x 6 tgv ",A+"

<rtf.j
"Hai orang'orcfirg y,,ng beriman, pemthilah seluctn /drahila, s*uan Rasnl apabira Rastil menryent r<mnu tnpfu
suaht ymtg membqi l,chidupart l<epada l<arrut, l<etalwilah

bahwa se$,ngguhnya ,dlah membatasi arfima marutsia dmt
hatinya dmr sesunggurvrya rccpada-Nyatah karru ar<mt

dilcumpull<,or1.,, (es. Al Anfaal lgh 24)

tt2 :?yl,:r an Allah: $lU'ist; Al#Vt 'u_$t VU
ry- _U I E! (Hai orang-orang yang beriman, penuhitah seruan

Allah dan seruan Rasur apabila Rasur menyera kamu kepada suatu
yong niemberi hehidupan hepada kamu)

Abu Ja'far berkata: Ahri takwil berbeda pendapat tentangayx,'fu|-4'{C; til,,Apabita n*ut menyeru tramu kepada suatu
yang memberi lcehidupan trepada l(omu.', Sebagian ahli tak,yil
berpendapat bahwa maknanya adalah, .,penuhilarr 

seruan Alratr dan
senrrm Rasur-Nya apabila Rasuluflah menyerumu kepada keimanan.,,

Mereka yang berpendapat seperti itu adalah:

15920' Muhammad bin Ar Husein menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin AI Mufadhdhar menceritakan kepada
kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-
Suddi, tentang ayat, 6l )*l; ;,1\6 IFt: ,q$I 

VU_'F.4g rSG1"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah
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seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu

lrcpada suatu yang memberi ttehidupan kepada kamu," ia

berkata, "sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu adalatt

Islam. Islam menghidupkan mereka setelatr sebelumnya

mereka mati. Maksudnya, setelah kekafiran mereka'"253

Ahli takwil lain berpendapat batrwa maksudnya adalatr

kebenaran.

Mereka yang berpendapat seperti itu adalatr:

l5g2l. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang ayat, '#-a.'{C; ll"Apabila Rasul

menyeru kamu trepada suatu yang memberi kchidupan

pepada ltamu,,, ia berkata, "Maksudnya adalah kebenaran."254

15922. Al Mutsanna menceritakan kepadaktr, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, dengan makna yang semisalnya'

15923. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

meceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatr menceritakan

kepada kami dari warqa" dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid,

tentangayat,tpJ)-a)'{c;6\"ApabitaRasulmenyeru
lramu kepada suatu yang memberi kchidupan kepada kamu,"

ia berkata, "Maksudnya adalatr kebenaran'"2s 
5

Al Mawardi dalam An-Nukat wa At uyun (3t307) dan Ibnu Al Jauzi dalan Zad

Al Masir (3/338).
Mujahid dalam tafsirnYa (11260).

Urj*,ia dahm tafsirnyudnlOj dan lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511679)'
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15924. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam

menceritakan kepada kami, ia berkata: Anbasah

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin
Abdunatrman, dari Al Qasim bin Abi Bazzah, dari Mujahid,
tentang ayat, '4_ q ''{G1 6L $:l; ;r. l#
"Penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul

menyeru kamu kepada suatu yang memberi lcehidupan

kepada komu," ia berkata, "Maknanya adalatr kebenaran.,'256

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah, jika
Rasulullatr SAW menyenrmu kepada isi kandungan Al Qur'an.

Yang berpendapat seperti itu addah:

15925. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang ayat, liif. 'nji qG-

'#.- A'{e; 6L $il; ;+\#,,Hai orang-orans
- yang beriman, penuhilah seruan Atlah dan seruan Rasul

apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi

kehidupan kepada kamu," ia berkata, "Makna ayat ini adalah,

di dalam Al Qur'an ini terdapat kehidupan, kepercayaan,

keselamatan, serta pemeliharaan di dunia dan akhirat."257

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maknanya adalatr, apabila

kamu diseru kepada peperangan dan berjihad melawan musuh.

Mereka yang berpendapat seperti ini adalah:

15926. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3/338).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1680), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun (3/307), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3/339).
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ay at,'F$- q''€U, $L lj:* iy 141J,,;t l$f 't"-51 qU
"Hei orang-orang yang beriman, penuhiloh seruan Allah

dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru lramu kepada suatu

yang memberi kehidupan kcpada lcamu," bahwa artinya

adalah apabila Rasulullatr SAW menyerumu untuk

berperang, yang dengan perang itu Allah menjadikanmu

terhormat, padatral sebelumnya hina. Allah menjadikanmu

kuat, setelah sebelumnya lemah. Dengan perang itu musuh

menjadi takut kepadamu, padatral sebelumnya mereka

menekanmu.258

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang lebih utama dalam

masalatr ini adalatr yang mengatakan, bahwa maknanya adalatr,

penuhilatr seruan Allah dan Rasul-Nya dengan pattrh dan taat jika

Rasulullatr SAW menyenrmu kepada kebenaran yang memberi

kehidupan kepadamu. Termasuk di dalamnya perintah agar mereka

memenuhi seruan memerangi musuh dan melaksanakan jihad. Juga

memenuhi seruan jika Rasulullah SAW menyeru kepada hukum yang

terkandung dalam Al Qur'an. Dengan memenuhi semua seruan itu,

terkandung kehidupan bagi orang yang melaksanakannya. Di dunia

akan dikenang kebaikannya, dan itu menjadi kehidupan baginya,

sedangkan di aktrirat ia akan memperoleh kehidupan abadi di surg4

kekal di dalamnya untuk selamanya.

Pendapat yang mengatakan batrwa maknanya adalah senxm

kepada Islam, tidaklah mengandung makna apa'apa, karena Allatl

telatr menyebut sifat mereka dengan iman dalam firman-Nya, VU-

'#- Afc; (ty JilS i',. l*# V('u;5\" Hai orang-orans

2s8 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1680), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun (3t301), Ibnu Hisyam dalam ls-Srr ah An-Nabautiyah Q1324), dan Ibnu Al
Jauzi dalam Zad Al Masir (31339).
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yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila
Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada
karnu." oleh sebab itu, tidak mungkin dikatakan kepada orang yang
telah beriman, "Penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya jika Rasulullah
SAW menyenrmu kepada Islam dan iman.',

Dalam riwayat lain disebutkan:

15927. Ahmad bin Al Miqdam Al Ijli menceritakan kepada kami, ia
berkata: Yazid bin Zurai menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ra'h bin Al easim menceritakan kepada kami dari
Al Ala' bin Abdurrahman, dari bapaknya, dari Abu Hurairatr,
ia berkata, "Rasulullah SAW menemui Ubai, dan saat itu
Ubai sedang melaksanakan shalat, beliau memanggilnya,
'Wahai Wai'. Ubai pur menoleh kepada Rasulullah SAW,
tetapi ia tidak menjawab panggilan Rasulullah sAw. ubai
kemudian mempercepat shalatnya, lalu menemui Rasulullatr
SAW seraya berkata, 'Assalamu,alaika wahai Rasulullah,.
Rasulullatr SAW menjawab, ,Wa alaika (keselamatan juga
untubnu), mengapa engkau tidak menjavtab panggilanht
lcctika alru memanggilmu'? Ubai menjawab, ,Wahai

Rasulullatr, saat itu aku sedang shalat'. Rasulullatr sAW lalu
bersabda, g.€o3 tit Ji:).: it 4iseLt 4 ei, gV.tf
'#- 'Apakah ,nd-; tidalk tahu bahwa di antara wahyu
yang diwahyulcan kepadaht adalah, "penuhilah seruan Allah
dan Rasul-Nya jika ia menyeru kamu trcpada sesuatu yang
memberikon kehidupan kepada l(amti,., Ubai menjawab, .ya

wahai Rasulullah, aku tidak akan mengulanginya,."25e

25e Al Mawardi menyebutkan hadits ini dengan lafazh seperti ini dalam An-Nukat
wa Al lJyun (3/308).
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15928. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid

bin Mukhlid menceritakan kepada kami dari Muhammad bin

Ja'far, daxi Al Ala', dari bapaknya, dari Abu Hrxairah, ia

berkat4 "Rasulullah SAW melewati Ubai, dan saat itu Ubai

sedang melaksanakan shalat. Rasulullatr SAW

memanggilnya, tetapi Ubai tidak menjawab panggilan

Rasulullatr, maka Rasulullah SAW datang seraya berkata,

\Fr. 'r-51 VU-'.t3". i' 'nlt ,:rtifs \t 4 of l:xt u dJu'# q'Fg, $L $:* ;Ll# 'wahai (Jbai, apa

yang mengholangimu untuk meniav'ab ketika aht

memanggilmu? Bukankah Allah berfirman: Hai orang-orang

yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul

apabila Rasul menyeru kamu kcpada suatu yang memberi

lcehidupan kcpada kamu). Ubai menjawab, 'Benat watrai

Rasulullatr. Jika engkau memanggilku maka aku akan

menjawabnya, meskipun aku sedang shalat'."260

Dalil ini menunjukkan bahwa makna ayat tersebut adalah,

Rasulutlah SAW menyeru mereka kepada kebenaran yang dapat

memberikan kehidupan kepada mereka setelah mereka masuk Islam,

karena tidak diragukan lagr bahwa Ubai telah menjadi seorang muslim

pada saat Rasulullah SAW mengucapkan itu kepadanya, seperti yang

telatr kami sebutkan dalam draklabar tersebut.

Takwil firman Allah: ::*r.# ,.irt <;.3#-'ffr 61ffi'-;Y
5;r* A1,6"*nuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi

2* Abu Daud dalam Al Witr (1458), Al Baihaqi dalam As-Sunan Q/368), dan Al
Hakim dalam Al Musta&ak ( l/55 8).
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antara manusic dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyarah
kamu akan dikumpulkan)

Abu Ja'far berkata: Ahli takwil berbeda pendapat tentang
penakwilan ayat tersebut.

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalatr, Alrah
membatasi antara kekafiran dengan keimanan, serta antara mukmin
dengan kafir. Mereka yang berpendapat seperti itu adalatr:

15929. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: M,hammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata:
Su&an menceritakan kepada kami dari Al A,masy, dari
Abdullah bin Abdullah Ar-Razi, dari sa'id bin Jubair,
tentang ayat, 4ii5 ,.;:S 6, 3fi ,,Mr*batasi antara
manusia dan hatinya," ia berkat4 ..Allah membatasi orang
kafir hingga tidak beriman dan membatasi orang mukmin
hingga tidak kafir.,'26r

15930. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: waki
menceritakan kepada kami, Ibnu waki' menceritakan kepada
karni, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami.
Mereka berdua berkata: su&an menceritakan kepada kami,
Al Hasan bin yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abd,nazzaq memberitakan kepada kami, ia berkata: Ats-
Tsauri menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari
Abdullatr bin Abdullatr Ar-Razi, dari Sa,id bin Jubair, dengan
redaksi yang serupa dengannya.262

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/16s0) dan Abu Halyan dalam At Batr Al
Muhith (51302).
Abdunazzaq dalam tafsirnya el I l9).

26t

262
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15931. Abu Za'idah Zakariya bin Abu Za'idah menceritakan

kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami

dari Suffan, dari Al A'masy, dari Abdullah bin Abdullah,

dari Sa'id bin Jubair, dengan redaksi yang semisalnya.

15932. Abu As-Sa'ib dan Ibnu Waki' menceritakan kepadaku,

mereka berdua berkata: Abu Mu'awiyafi menceritakan

kepada kami dari Al Minhal, dari Sa'id bin Jubair' tentang

ayat, .#3 ,Fi <;.3fi"Membotasi antara marrusia dan

hatinya," ia berkata, "Membatasi antara orang mukmin

dengan orang kafir, dan antra kekafiran dengan

keimanan."263

15933. Ibnu Waki' menceritalcan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami dari Al

A'masy, dari Abdullah bin Abdullah Ar-Razi, dari Sa'id bin

Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang aya! .# ,.;rfr 6, 3/-
"Membatasi antara manusia dan hatinya," batrwa

maksudnya adalah, membatasi antara orang kafir dengan

keimanan dan ketaatan kepada Allatr.'26{

15934. ...berkata: Hafsh menceritakan kepada kami dari Al A'masy,

dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, 34

"# ".:lt <;."Membatosi antara manusia dan hatinya," ia

berkata, "Membatasi antara orang mukmin dengan orang

kafir, dan antara orang kafir dengan keimanan."265

Ibnu Katsir dalam tafsirnya$lal.
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3t339) dan Al Mawardi dalam A*Nukat wa

Al Uyrn (3/308).
Ibid.

263
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15935. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: yatrya

bin wadhih menceritakan kepada karni, ia berkata: ubaid bin
sulaiman menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu
Rawad menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak,
tentang ayat, -*, ,.;li <; 3fi ,,Mr*batasi antara
manusia dan hatinya," ia berkata, "Membatasi antara orang
kafir dengan ketaatan kepada Allah, dan membatasi antara
orang mukmin dengan perbuatan maksiat kepada Allah..266

15936. Ibnu waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Usamah menceritakan kepada kami dari Abu Rauq, dari
Adh-Dhahhak bin Muzahim, dengan redaksi yang serupa
dengannya.

15937. ...berkata: Al Muharibi menceritakan kepada karni dari
Juwaibir, dari Adh-Dhahhalq ia berkata, "Allatr membatasi
seorang (mukmin) untuk kafir, dan membatasi seorang kafir

" " unfuk beriman."267

15938. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdwrazzaq memberitakan kepada kami, ia berkata: Abdul
Aziz bin Abu Rawad menceritakan kepada kami dari Adh-
Dhahhak bin Muzahim, tentang ayat, 4i{s ,;5 <i 3;4
"Membatasi antara manusia dan hatinya,,, ia berkat4 ,,Allah

membatasi orang kafir dengan ketaatan kepada Allah, dan

Al _Hakim meriwayatkan semakna dengannya daram Al Mustadrak e/32g), ia
berkata *shahih menurut syarat Al Bukhari dan Muslim.', Disetujui oleh Adz-
Dzahabi. Disebutkan oleh Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/16gl).
Al Farra dalam Ma'ani Al Qur'tt(ll4}7).
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membatasi orang mukmin dengan perbuatan maksiat kepada

Allah.'268

15939. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu

Ahmad Az-Zr$an menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Abu Rawad menceritakan kepada kami dari Adh-

Dhahhak, dengan redaksi yang serupa.

15940. Diceritakan kepadaku dari Al Husein bin Al Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak bin Muzatrim berkata" "Ia menyebutkan makna

yang serupa."

15941. Al Mutsanna menceritakan kepadalnr, ia berkata: Al Hajjaj

bin Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Al

Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia

berkata: Aku mendengar Abdul Aziz bin Abu Rawad

menceritakan dari Adh-Dhahhak bin Muzahim, tentang

ayat, 4iij ,.;:rt <;. 3fi "Mr*batasi antara manusia dan

hatinya," ia berkatq "Membatasi antara orang mukmin dan

dengan perbuatan maksiat kepada-Ny u326e

15942. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

ayat, 4ii ".;5 <5 3#-At 4irl;V"Ketahuitah bahwa

sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan

hatinyo," ia berkata, "Membatasi antara orang mukmin

Abdunazzaq dalam tafsimya Qlll9) dan Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith
(5t302').
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al {Jyn (31308).
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dengan kekufuran, dan membatasi antara orang kafir dengan

keimanan."27o

15943. Muhammad bin sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:
Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan
kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat,

.# ,;:rt 6, 3#- ';fr (J r$;V,,Ketahuitah bahwa
sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan
hatinya," ia berkata, "Membatasi antara orang kafir dengan

ketaatan kepada Allah, dan mernbatasi antara orang mukmin
dengan perbuatan maksiat kepada Allah.',271

15944. Ibnu waki' menceritakan kepada karni, ia berkata: Al
Muharibi menceritakan kepada kami dari Laits, dari Mujatrid,
tentang ayat, 4Y, ,;:f G; 3fi ,,Mr*batasi antara
manusia dan hatinya," ia berkata, ..Membatasi orang

!.. mukmin dengan kekufuran, dan membatasi orang kafir
dengan keimanan."272

15945. ...berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu
Rawad, dari Adh-Dhahhak, tentang ayat, 4ii ,-::rt <;3/=
"Membatasi antara monwia dan hotinya,', ia berkata,

"Membatasi orang kafir dengan ketaatan kepada Allah, dan

membatasi orang mukmin dengan perbuatan maksiat kepada
5114t.n273

l!. Az-Zu1ai dalam Ma'ani Al Qar'an (2/4Og).

:: Abu Halyan dalam Al Bahr At Muhith (S/3OZ).ztz Kami tidak menemukan atsar dengan lafazh seperti ini diriwayatkan dari
Mujahid. Atsar iniberasal dari Ibnu Abbas, sa'id bin Jubair, dan Adh-Dhahhak.2t3 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1681).
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15946. ...berkata: Ishaq bin Ismail menceritakan kepada kami dari

Ya'qub Al Qummi, dari Ja'far, dari Sa'id bin Jubair, tentang

ayat, .y(t ,.fi <;. 3f-"Ue*Uatasi antara manusia dan

hatinya," batrwa maksudnya adalah, membatasi orang

mukmin dengan perbuatan maksiat, dan membatasi orang

kafir dengan keimanan.

15947. ...berkata: ubaidah menceritakan kepada kami dari Ismail,

dari Abu Shalih, tentang ayat, .)ii ,.;5 <;. 34
"Membatasi antara manusia dan hatinya," ia berkata,

"Membatasi orang mukmin dengan perbuatan maksiat."274

Ada yang berpendapat batrwa makna ayat ini adalah, Allatl

membatasi seseorang dengan akalnya, sehingga ia tidak mengetatrui

apa yang ia lakukan." Mereka yang berpendapat seperti ini adalah:

15948. Ubaidullah bin Muhammad Al Firyabi menceritakan kepada

kami, ia berkata: Abdul Majid menceritakan kepada-kami

dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang ayat, j,;.fr <;.3;;-
4i{ "Mr*batasi antara manusia dan hatinya," ia berkata,

"Membatasi antara seseorang dengan akalnya."27s

l5g4g. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang ayat, .S; ,.;5 <;, 3ii- "Mr*batasi

antara manusia dan hatinya," sehingga membiarkannya

tidak dapat berpikir.275

Abu Hayyan dalan Al Bahr Al Muhith (51302), tetapi ia berkata, "Membatasi

antara orang mukmin dengan kekufuran."
Al Mawardi dalam An-Nukot wa At uytn (3/308), Az-Zujai dalam Ma'ani Al

Qur'an (21409), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31339)'

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1681), dengan sanadlain.

274
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15950. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari
Mujatrid, dengan redaksi yang semisalnya.

15951. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah
menceritakan kepada kami dari w*qq dari Ibnu Abu Najih,
dari Mujatrid, tentang ayat, 4ii ,.;5 <;,3fi',Membatasi
antara manusia dan hatinya,,, ia berkata, ..Seakan-akan Allah
berfirman,'Menghalan gi, .n27t

15952. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma,qal bin
ubaidullatr menceritakan kepada kami dari Humaid, dari
Mujatrid, tentang ayat, .#3 ,.;Xi <;, 3fi ,,Mr*batasi

antara manusia dan hatinya,,, ia berkata, .,Jika Allatr
* membatasi antara engkau dengan akal pikiranmu, lantas

bagaimana engkau bisa melakukan sesuatu?',278

15953. ...berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia
berkata: syarik menceritakan kepada kami dari Khushaif,
dari Mujatrid, tentang ayat, 4ii3 ,.;It <; 3$,,Mr*batasi
antara manusia dan hatinya," ia berkat4 "Membatasi antara

orang kafu dengan hatinya, sehingga tidak dapat melakukan
kebaikan."27e

m
27t

271)

Ibid.
Kami tidak menemukan atst mi dengan lafazh sepcrti ini.
Kami tidak menernukan atso ni dengan lafazh seperti ini.
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Ada yang berpendapat batrwa maknanya adalatr membatasi

antara seseorang dengan hatiny4 sehingga tidak mampu beriman atau

kufur kecuali dengan izin Allatr.

Mereka yang berpendapat seperti ifu adalah:

15954. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang ayat,.#i ,Fi <;34_'n €rlYA;V "Ketahuitah

bahwa sesungguhnya Atlah membatasi antara manusia dan

hatinya," ia be*ata, "Dia membatasi antara seseorang

dengan hatinya, sehingga tidak dapat beriman atau kafir
kecuali dengan izin Allah."2to

Ada yang berpendapat bahwa makna ayat ini adalah, Allah
sangat dekat dengan hati seseorang, sehingga tidak ada yang

tersembunyi bagi-Nya, walaupun orang itu merahasiakannya. h[ereka
yang berpendapat seperti itu adalah:

15955. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ma'mar menceritakan kepada kami dari ,Qatadah

tentang ayat, 4;{ -.;:rt 6, 3f "Mr*batasi antara

manusia dan hatinya," ia berkata, "Ini seperti firman Allah,

*;;l ,t- U fitlf'$-, 'Dan Kami lebih detrat kepadanya

daripada urat lehernya'." (Qs. Qaaf [50]: l6)"t

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang lebih utama menurutku

dalam masalah ini adalah yang mengatakan bahwa itu adalatr

2E0 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1681).
28t Abdurazzaq dalam tafsirnya Qlllg) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir

(3t33e).
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pemberitahuan dari Allah, bahwa Dia lebih memiliki hati para hamba-
Nya daripada diri mereka sendiri. Jika Dia berkehendak, Dia mampu
membatasi antara mereka dengan hati merek4 sehingga orang-orillg
yang memiliki hati itu tidak bisa mengetahui sesuatu, baik keimanan
maupun kekufirran, atau memikirkan sesuatu, atau memahami sesuafu,
kecuali dengan izin dan kehendak-Nya.

Itu karena arti ungkapan ,P,i :dt d. j:;li adalatr
membatasi antara sesuatu dengan sesuatu (antara manusia dengan
hatinya). Jika Allah membatasi antara seorang hamba dengan hatinya
terhadap sesuatu yang ingin ia pahami atau mengerti, maka hamba itu
tidak dapat memahaminya, karena Allah telah menatran hatinya untuk
memahami itu. Jika makna ayat tersebut demikian, maka termasuk
juga di dalamnya pendapat yang mengatakan bahwa maknanya
adalah, Allah membatasi antara orang mukmin dengan kekufuran, dan
membatasi antara orang kafir dengan keimanan. Juga pendapat yang
mengatakan bahwa maknanya adalatr membatasi antara seseorang
dengan akal pikirannya. Serta pendapat yang mengatakan bahwa
maknanya adalah membatasi antara seseorang dengan hatinya
sehingga tidak mampu beriman atau kufur kecuali dengan izin Allah.
Itu karena jika Allatr membatasi antara seseorang dengan hatinya,
maka orang itu tidak akan dapat memahami sesuatu menggunakan
hatinya, lantaran Allah telah membatasi antara hatinya dengan sesuatu
yang ingin ia pahami itu, seperti yang telatr aku jelaskan sebelumnya.

Hanya saja, perlu dinyatakan batrwa Allah menyebutkannya
secara runrun, -#, ,;5 <;. 34,jll <jYA$,,Ketahuitah batwa
sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya.,' Allah
memberitahukan bahwa Dia membatasi antara seseorang dengan
hatinya. Allah tidak mengkhususkan makna tertentu dari beberapa
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makna yang telah kami sebutkan tadi, maka ayat ini rnengandung

semua makna tersebut. Dengan demikian, pemberitatruan yang

terkandung dalam ayat ini bersifat umum dan hanya bisa dikhususkan

dengan dalil yang mewajibkan hal itu.

Firman Allah, 6;r* A,i6t "Dan sesungguhnya kcpada-

Nyalah kamu akan dihtmpulkan," maknanya adalatr, watrai oftrng-

orang beriman, ketatruilah bahwa Allatt membatasi antara seorang

hamba dengan hatinya. Sesungguhnya Allatt Maha Kuasa terhadap

hatimu dan Dia lebih memilikinya daripada diri kamu sendiri.

Kepada-Nyalah kamu akan kembali pada Hari Kiamat kelak. Dia akan

memberikan balasan atas perbuatanmu; perbuatan baik dibalas dengan

kebaikan, sedangkan perbuatan buruk dibalas dengan keburtrkan. Oleh

karena itu, bertakrryalah kepada Allah, laksanakanlah perintah dan

jauhilah larangan Allatr dan Rasul-Nya. Janganlah kamu menyia-

nyiakannya. Jika kamu tidak memenuhi seruan Rasulullah SAIV saat

beliau menyenrmu kepada sesuatu yang dapat memberikanmu

kehidupan, maka murka Allah (adzab) yang sangat pedih wajib atas

dirimu pada saat kamu dibangkitkan kepada-Nya.

o{rc

@ ,;6ii r-d,,;tfr<J
"Dan peliharalah dirinu dmi poda silcsacn yorlq fidak

Ichusus menimpa orar.g.uang yolng zhfrlhn saia di drfiara
l,amu. Dart l,rztalurilah bohwa Nlah drnat l<cras siksoan-

Nya." (Qs. Al Anfaal [8]: 25)
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Takwit firman Allah: 'KaWf t$ -6-;, n '13-Wlj
?q\ I#'ii <;1f{i6''68- @an petiharatah dirimu dari

pada siksaan yang tidak khusus menimpa otang-otang yang zhalim
saja di antara kamu Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras

siksaan-Nya)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman kepada orang-orang
yang beriman kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya, "Wahai orang-

orang yang beriman, jagalatr dirimu dari siksaan. Siksaan yang telatr

diperingatkan kepadamu tidak hanya menimpa orang-orang yang

dralim (yang melakukan sesuatu yang tidak pantas untuk mereka

lalrukan). Allah memperingatkan kepada mereka yang melakukan
perbuatan maksiat dan dosa bahwa mereka layak dijatuhi hukuman."

Ada yang berpendapat bahwa ayat ini diturunkan kepada

beberapa orang satrabat Nabi Muhammad SAW. Mereka yang

berpendapat seperti itu adalatr:

159i6. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada kami,

ia berkata: Al Hasan bin Abi Ja'far menceritakan kepada

kami, ia berkata: Daud bin Abi Hind menceritakan kepada

"l\'"r#, J '-,3i33t;kami dari Al Hasan, tentang ayat, t,\ ii*;' t 'l3-W:
'*t'$ali!)i "Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan

yang tidak l*usus menimpa orang-orang yang zhalim saja di
antara kamu," ia berkata, "Ayat ini difurunkan kepada Ali,
Utsman, Thalhah, dan Az-Ztbah. Semoga Allah
menctuahkan rahmat-Nya kepada mereka."282

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31341), Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar
Al Wajiz (21515), Abu Ha1ryan dalan Al Bahr Al Muhith (5/303), Asy-Syaukani
dalam Fath Al Qadir (hal. 659), dan AI Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil
Qt6t7).
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15957. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma' mar, tentang ay at,'$.al;JL t$l':n-i i'lS.i;r3t|
'6€"Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak

lrhusus menimpa orang-orang yang zhalim saja di antara

lcamu," bahwa Qatadah berkata: Az-Zubur bin Al Awwam

berkata, "Ayat itu telah turun, dan kami tidak melihat

seorang pwr dari kami melakukan itu. Kami pun berbeda

pendapat, ayat itu lfiusus tentang kami."283

15958. Al Mutsanna rnenceritakan kepadaku, ia berkata: Zud bn
Auf Abu Rabi'ah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hamad menceritakan kepada kami dari Humaid, dari Al
Hasan, batrwa Az-Zubur bin Al Awwam berkata, "Ayat ini

turun, 'r4L'fu 1$3 tJi'U*;' J 4^3WV 
'Dan

peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus

menimpa orang-orang yang zhalim saja di antara kamu',

kami tidak menyangka bahwa kami termasuk di dalamnya,

padahal kamilatr yang dimaksud oleh ayat ini."284

15959. ...berkata: Qubaishah menceritakan kepada kami dari Sufyan,

dari Ash-shalat bin Dinar, dari Ibnu Shatrban, ia berkata:

Aku mendengar Az-Zttbair bin Al Awwam berkata, "4ku
membaca ayat ini dalam waktu yang lama, dan menurutku

kami tidak termasuk di dalamnya. Namun tiba-tiba kami

menjadi orang-orang yang dimaksudkan oleh ayat ini, W:\3

eq L#'$ 5 YdGt'^49'6'r$0-5\ -"6i, J'^3-

283 Ats-Tsauri dalam tafsirnya (hal. I l8) dan Abdurrazzaq dalam tafsirnya Q/ll9).
2t4 Su$an Ats-Tsauri dalam tafsirnya (llll8), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya

(511682), dengan sanad dm lafazh yang lain, Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(3/341), dan Al Baghawi dalam Ma'alim ArTanzil (2/617).
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'Dan peliharalah dirimu dari pada sil<saan yang tidak khusus

menimpa orang-orang yang zhalim saja di antara lamu. Dan

lretahuilah bahwa Altah amat keras siksaan-Nya'."285

15960. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-
Suddi,tentangayat,'zgL't*-i;:Stji-"6=;J'ltlffiS
"Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak
khusus menimpa orang-orang yang zhalim saja di antara
kamu," ia berkata, "Ayat ini diturunkan khusus kepada para

pejuang perang Badar, mereka melakukannya saat perang

Jamal, mereka saling berperang"2t6.

15961. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepadaku dari Ibnu Abu Khalid, dari As-Suddi,

tentangayat,Yjit-ib'rAC'S,alA7'u$'6*iJ':3W13
9lQJ1 f-g' 6i <;1 "Dan peliharalah dirimu dari pada

silrsaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang

zhalim saja di antara lcamu. Dan ketahuilah bahu,a Allah
amat keras siksaan-Nya," ia berkata, "Itu adalah orang-orang

yang ikut serta dalam perang Jamu1.>'287

15962. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

ayat, 'r6|.fu IAL t$'"6-i, J 4^3tli31; ,Dan

peliharalah dirimu dori pada siksaan yang tidak Htusus

Ibid.
Al Qurthubi dalam tafsirnya(71391) dan Asy-Syaukani.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5i1682).

2t5

2t6

2t7
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menimpa orang-orang yang zhalim saja di antara kamu,,, ia
berkata, "Allah memerintatrkan orang-orang mukmin untuk
tidak mengakui kemungkaran yang ada di hadapan mereka,
yang dapat membuat mereka semua ditimpa adzab.,,288

15963. ...berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syibl menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu
I.r{ajih, dgri Mujatrid, tentang ayat, ,;fr'"i*A J 'l$Wlj
'^;e'$al{G "Do, peliharalah dirimu dari pada siksaan

yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zhalim saja di
antaro kamu," ia berkata, "Ayat ini juga berlaku
untukmu."289

15964. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,
tentang ayat,'xg€'&\;JL't-51 "6-;, J'-,,tti;t|,, Dan
peliharalah dirimu dari pada silrsaan yang tidak lehusus

menimpa orang-orang yang zhalim saja di antara kamu,,, ia
berkata,"Maknat'.';ii.adalahkesesatan.,,290

15965. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku
menceritakan kepadaku dari Al Mas'udi, dari Al easim, ia
berkata: Abdullatr berkata, "setiap kamu termasuk dalam

fitnah. Sesungguhnya Allah berfirman, -Hrf -A WS
"fr- dSiV 'Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-

anakrnu rtu hanyalah sebagai cobaan,. (es. Al Anfaal t8]:

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1681) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (3/341).
Ibnu Al Jauzi dalam Zod Al Masir (31341).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1681) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (31341).
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28) oleh karena itu, mohonlah perlindungan kepada Allatr
dari kesesatan-kesesatan fi tr ah.',2e 

I

15966. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mubarak bin Fadhalah
menceritakan kepada kami dari Al Hasan, ia berkata: Az-
Zubair berkata, *Ay?t itu membuat kami takut.,, Maksudnya
adalah ayat,''{56.,&W3'uji'"6*i J'""3W:6,, Don
peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus

menimpa orang-orang yang zhalim saja di antara kamu.,ze2

Para ahli bahasa Arab berbeda pendapat tentang penakwilan
ayat tersebut.

sebagian ahli natrwu Bashrah berpendapat bahwa rafazh )t'"d*idi dalam ayat,'Lfi:&lAL tSl * .j'z!W\j,, Dan
peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa
orang-orang yang zhalim saja di antara kamu," bukanlah jawaban,
akan tetapi larangan setelah larangan sebelumnya, karena jikalafazhJ
'"6*iadalah jawaban, maka tidak mungkin dimasuk iht;rrrfi nun.

sementara itu, sebagian ahli nahwu Kufah berpendapat bahwa
uyx,'r5|'& 1$3 ,.it\ '6-;, -j '-^gW$ ,,'Don petiharatah
dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang
yang zhalim saja di antara kamu," maknanya adalatr, Allah
memerintahkan mereka, rurmun kemudian melarang mereka. Di
dalamnya terkandung pembalasan, meskipun dalam bentuk larangan.
Contoh yang s,!ma terdapat dalam ayat, {'14.(f, W:j 331rfi:d
#" '#1A;- "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-
sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman.,, (es. An-Naml

1': Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1685).

'' Ibnu Katsir dalam tafsirnya toTso).
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[27]: 18) Memerinta]rkan mereka untuk melalcukan sesuatu, kemudian

melarang mereka. Di dalamnya terkandung takwil pembalasan.

Seakan-akan makna kalimat tersebut adalah, "Jagalatr dirimu dari

siksaan, dan jika tidak maka kamu akan terkena siksaan itu."2e3

Firman Allah, iq 1-#"'Kl 6i Y$$ "Dan l@tahuilah

bahwa Allah amat lrcras siksaan-Nya," adalah peringatan dan

anczrman dari Allatr untuk orang-orang yang melaktrkan perbuatan

zhalim yang terlarang, sebagaimana disebutkan dalam firman-

Nya,'i3i;ji3$ "Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan)'

Allah berfirman, "Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya

Tuhanmu sangat keras siksa-Nya bagi orang yang melakukan

kezhaliman terhadap dirinya sendiri dan melanggar perintatr Allatt

hingga ia berdosa disebabkan itu."

cco

6 53ti,;'ii a.i;'*t J! U A iyl-big

@6JG?a
"Dan ingatlah hai Dara rrnthajirin) l<ctikal<m'*tt masih

berjurnlah sedikit,lagi turthdas di rntl<ahuni (Mdkknh),

kamu takut orang-orang (Makkah) al<arl menculikl<mmr,

mal<n AJlah membqilorru ternpat metletap (Madinah) dnn

dijadikan Nyo l<flirulcuat dengan pertolongon Nya dan

2e3 Lihat Ma'ani Al Qur'an karya Al Farra (l/407) dan Mo'ani Al Qur'an karya
Az-Zujaj (2/410).

, ; $ri i ttt;, .efi_ {;35'6;rG ..iuri'&!#-
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diberi-Nyalamu rezeki dmi yangbaik baik dgdr
l<nflwbers5ntlan."

(Qs. AlAnfaal [8]: 26)

Takwil firman Auah: e;*i Aij'.5*l :W A \y\-bif.,
?3.n1$i i t3:t;' -,ff '{'.,jll -6$:ct 

J,"()i'&1w. it ej'6
@ 5JG (Dan ingatlah [hai para muhajirinJ ketika hamu masih

berjumlah sedikit, lagi tertindas di muka bumi [MahkahJ, kamu

takut orang-orang [MakkahJ akan menculih hamu, maka Allah
memberi kamu tempat menetap [MadinahJ dan dijadikan-Nya kamu

kuat dengan pertolongan-Nya dan diberi-Nya kamu rezehi dari yang

baih-baik agar kamu bersyukur)

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan peringatan dan nasihat

dari Allatr kepada para satrabat Rasulullah SAW. Allah berfirman,

"Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya.

Penuhilatr seruannya, jika ia mengajakmu kepada sesuatu yang

memberikan kehidupan kepadamu, dan janganlah kamu menentang

perintahnya, meskipun itu susatr dan payah, karena sesungguhnya

Allah akan memudahkannya untukmu dengan ketaatanmu kepada-

Nya, dan menjadikanmu mencintainya, sebagaimana dilakukan Allah
jika kamu beriman kepadanya dan mengikutinya. Pada saat itu
jumlatrmu masih sedikit, serta ditindas oleh orang-orang kafir. Mereka

menyiksamu karena agamamu. Kamu menerima tindakan yang tidak

menyenangkan terhadap diri dan hartamu, maka kamu merasa takut

jika mereka menculik lalu membunuhmu."

'6;)G "Mako Allah memberi kamu tempat menetap

(Madinah)." Maksudnya adalah, Allah memberikan tempat tinggal

kepadamu sehingga kamu bisa berlindung dari mereka.
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.rfi '{'1J5 "Dan dijadikan-Nya lmmu lruat dengan

pertolongan-Nya." Maksudnya adalatr, Allah menjadikanmu kuat

dengan pertolongan-Nya, sehingga kamu mampu membunuh sebagian

dari merek a padaperang Badar.

n2$i ii<it;t"Dan diberi-Nya kamu rezeki dari yang baik-

baik." Maksudnya adalatr, Allah memberimu makan dari harta

rrlmpasan perang milik mereka, dan ifu halal serta suci bagimu.

3t# 4 "Agar komu bersyuhtr." Maksudnya adalatr

agar kamu bersyukur kepada Allah atas rezeki dan nikmat itu, serta

karunia lainnya yang telah Dia berikan kepadamu.

Ahli takwil berbeda pendapat tentang orang-orang yang

dimaksud dalam ayat ini, J.'6 'de- il "Orang-orang (MaHrah)

alran menculik kamu." Sebagian ahli takwil berpendapat batrwa

mereka adalah orang-orang kafir Quraisy.

Mereka yang berpendapat seperti itu adalah:

15967. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Ikrimah, tentang

ayat,'{..zEii- i 6}tt i;.ii 4i}'-;-:4 A fr iyr-ibig
,)6i"Oan ingatlah (hai para muhajirin) ketika kamu masih

berjumlah sedikit, lagi tertindas di muka bumi (Makkah),

lramu talafi orang-orang (Makkah) akan menculik lamu," ia
berkata, "Maksudnya adalah, pada saat di Makah, ketika

orang-orang Quraisy, para aliansi, dan mawali suku Quraisy,
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mengikuti Rasulullatr SAW dan para pengikutnya sebelum

hijrah."2ea

15968. Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:
Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari
Ma'mar, dari Al Kalbi atau eatadah, atau mereka berdua,

tentang ayat, i;"ui.* A 5 iyl-iL.j;,,Dan ingatlah
(hai para muhajirin) ketilca kamu masih berjumlah sedikit,
lagi tertindas," bahwa ayat ini turun pada perang Badar, saat

itu mereka takut diculik oleh orang-orang kafir, lalu Allah
memberikan tempat menetap kepada mereka dan

memberikan pertolongan-Nyu. "t
15969. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdtxrarzaq
menceritakan kepada kami dari Ma,mar, dari eatadah,
dengan yang serupa dengannya.

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya bukan orang-orang

Quraisy. Mereka yang berpendapat seperti itu adalatr:

t5970. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq
menieritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku
menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Wahab

bin Munabbih berkata, tentang ayat, ,)(fi'61%_ 6 3j6
"Kamu talafi orang-orang (Makkah) akan menculik kamu,,,

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511682), Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al
Uyun (31310), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (21619), dan Abu Ja'far
An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Qur'an Qll47).
Abdwazzaq dalam Al Mushannaf (2lt}0) dan Ibnu Athiyyah dalam Al
Muharrar Al Wajiz Q/516).
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ia berkata, "Maksudnya adalah, kamu takut orang-orang

Persia akan menculiktn r.::2e6

l5g7l. ...berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ismail bin Abdul Karim menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdushshamad menceritakan kepadaku, bahwa ia

mendengar Watrab bin Munabbih membac a ayat, itVj>'i!
3$'F1I#- 6 Ct6 ,6ii b.'oli^r* lS lt"Dan

ingatlah ftai para muhoiirin) kettka kamu masih beriumlah

sedikit, lagi tertindas di muka bumi (Makhah), kamu tahtt

orang-orang (Mak*ah) akan menculik kamu." Orang-orang

yang dimalcsud pada saat itu adalah orang-orang Persia dan

Romawi.2eT

15972. ...berkata: Yazidmenceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang ayat,

i;*t 4;,fi:t3 l{ A iylT.Li$ "Dan ingattah (hai

para muhaiirin) t@tika kamu masih berjumlah sedikit, lagi

tertindas di muka bumi (Makkah), " ia berkata, "Kelompok

orang-orang Arab ini adalah orang-orang yang paling hina,

hidup mereka susalr, perut mereka lapar, kulit mereka tidak

dittrtupi pakaian, dan berada dalam kesesatan. Orang yang

hidup di antara mereka pasti dalam kesusahan, dan orang

yang mati di antara mereka juga berada dalam kehinaan'

Mereka dimakan, bukan memakan. Demi Allah, kami tidak

mengetahui ada penduduk bumi pada waktu itu yang

keadaannya lebih jelek daripada mereka.

Abdunazzaq dalam At Mushannaf Qll20), Abu Ja'far An-Nuhhas dalam

Ma'alim At-Tatail (21147), dan Ibnu Al Jauzi dalamZad Al Masir (21147).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1683), Al Baghawi dalan Ma'alim At-

Tanzit Ql6l9), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (31310)'

z%

297



SwahAJAnfaal

Kemudian Allah mendatangkan Islam, dan dengan Islam
mereka bisa menguasai berbagai negeri. Rezeki mereka
dilapangkan. Dengan Isram Ailah menjadikan mereka
sebagai para raja. Dengan Islam Allah memberikan sesuatu
yang bisa kamu lihat saat ini. oleh karena itu, bersyukurlah
kepada Allah atas semua nikmat itu. sesungguhnya
Tuhanmu, yang memberikan nikmat dan karunia itu, wajib
disyukuri. orang-orang yang bersyukur akan diberi nikmat
tambatran oleh Allatr.,,2e8

Abu Ja'far berkata: pendapat yang paling utama daram
masalah ini menurutku adalah yang mengatakan bahwa maksud ayat
itu adalah orang-orang musyrik euraisy, karena kaum muslim tidak
pernah takut kepada orang lain sebelum hijratr. Sebab orang-orang
musyrik Quraisy adalah orang-orang kafir yang paling dekat dengan
mereka dan paling keras terhadap mereka pada saat itu, apalagi jumlah
mereka.banyak, sedangkan jumlah kaum muslim sedikit.

Firman Allah, '$,,:A "Maka Allah memberi kamu tempat
menetap," maksudnya adalah Madinah.

Firman Allah, .ryzi {1I5 "Dan dijadirran-Nya rcamu kuat
dengan pertolongan-Nya," maksudnya adalah dengan adanya orang-
orang Anshar.

Ahli takwil yang berpendapat seperti pendapat yang telah kami
sebutkan ini adalah:

15973. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,
ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

2e8 As-suyuthi dalam Ad-Durr Ar Mantsur (4t47), dinukil dari Ibnu Al Mundzir
dan Abu Asy-Syaikh, dari eatadah.
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tentang ayat, '#;rV 
" Maka Attah memberi lamu tempat

menetap (Madinoh)," ia berkat4 "Kepada orang-orang

Anshar di Madinah.- .rJ4 {lifr "Dan dijadikan-Nya lramu

htat dengan pertolongan-Nyo." Mereka adalah para sahabat

Nabi Muhammad SAW, Allah memberikan pertolongan-Nya

kepada mereka pada saat perang Badar.2e

15974. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari-Ilaimah, tentang aya\ fii-{i
nq$t i; &'i; -#, {tV"Maka Attah membe,i kamu

tempat menetop (Madinah) dan dijadikon-Nya kamu kuat

dengan pertolongan-l,lya dan diberi-Nya komu rezeki dmi
yang baik-baik," bahwa maksudnya adalah, Madinatr.3m

{t{tc

'if, W\ y;;Y, JiSiS -;ifr V,;, { rji,r:.'n_51 W,

@6Ii
" Hai or cmg' or (mg y gf,/Jg bqhnon, i anganlah l<$ruu

rneng!+hianati y'.l;lah dcn Raszl (Tiluhanlnwd) dar, (iuga)

iangernlahl<orrrltnwtglrhianaticmttrnatcnmcnuttyolng
dipercayalcmtl<cpailorrwrsedmrgl<anwmengetnhui."

(Qs. Al Anfaal 181:27)

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1683).
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Mosir (31343).
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rakrvil fir1an Auah: f;,fr JiSiS -;irt 
V,;3 { rjj,t:.',,,*ii (iU

@ ;g 'At 
'#1 erai orins-orang yang beriman, janganlah

kamu mengkhianati Allah dan Rasul [MuhammadJ dan liusal
janganlah kamu mengkhianati amanat-amanar yang dipercayakan
kepadamu, sedang kamu mengetahui)

Abu Ja'far berkata: Ailah berfirman kepada orang-orang
yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya yang terdiri dari para
sahabat Rasulullah sAw, "wahai orang-orang yang mempercayai
Allah dan Rasul-Nya, 61 1:'j3 {'Janganrah kamu mengkhianati
Allah'." Maksud khianat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah, ada di
antara mereka yang memperlihatkan diri bersama Rasulullah sAw
dan kaum mukmin dengan keimanan dan nasihat, padahal sebenarnya
mereka menutupi kekufuran dan tipuan yang ada di dalam diri
mereka. Mereka menunjukkan kelemahan orang-orang mukmin
kepada orang-orang musyrik. Mereka memberitahukan ratrasia orang-
orang mukmin kepada orang-orang musyrik.

Ahli takwil berbeda pendapat tentang orang yang dimaksud
dalam ayat ini, serta sebab turunnya.

Sebagian berpendapat bahwa ayat ini tentang orang munafik
yang menulis surat kepada Abu Su&an guna menceritakan ratrasia
kaum muslim. Mereka yang berpendapat seperti itu adalah:

15975. Al Qasim bin Bisyr bin Ma'ruf menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syababah bin Sawwar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Al Muharram menceritakan kepada
kami, ia berkata: Aku pernatr bertemu dengan Atha' bin Abu
Rabah, ia bercerita kepadaku: Jabir bin Abdullatr
menceritakan kepadaku batrwa Abu Sufuan pernatr pergi dari
Makkah, lalu Jibril datang menemui Rasulullatr sAw seraya
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berkata, "Sesungguhnya Abu Suffan berada di tempat anu

dan anu." Rasulullatr SAW lalu berkata kepada para

sahabatnya, "Abu Sufyan berada di tempat anu dan anu,

maka pergilah kamu ke tempat itu. Rahasialcanlah ini."

Lalu ada seorang munafik menulis surat kepada Abu Suffan,
"Muhammad menginginkanmu, maka berhati-hatilah. " Allatl
lalu menurunkan ayat, !6r{1 \:i;r, JiliS ';fr l;,# {
"Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul

(Muhammad) dan (iuSa) janganlah kamu mengWtianati

amanat-amanat lang dipercayalcan kepadamu.u3ol

Ada yang berpendapdt bahwa ayat ini tentang Abu Lubabah,

dalam suatu perkara antara ia dengan bani Qurai^ah. Mereka yang

berpendapat seperti ini adalah:

15976. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sufuan

menceritakan kepadaku dari Ma'mar, dati Az-Zuhi, tentang

ayat, !$-i.!1 1:j;r3 Jili: |i{ 1;,}3 {,,rangantah tramu

mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (iuga)
jonganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang

dipercayakan kepadamu, " ia berkata, "Ayat ini tentang Abu
Lubabah. Rasulullatr SAW mengutusnya. Kemudian ia
menunjuk lehernya, sebagai isyarat bahwa ia telatr

melakukan penyembelihan. "

Az-Zlhn berkata: Abu Lubabah berkata, "Demi Allah, aku

tidak akan makan dan minum sampai aku mati atau Allah
menerima tobatku.' Selama tujuh hari ia tidak makan dan

30r Ibnu Katsir dalam tafsimya(6156).
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tidak minum hingga ia pingsan. Allah lalu menerima
tobatnya. Kemudian dikatakan kepadanya, ,'Wahai Abu
Lubabatr, tobatnu telah diterima." Ia menjawab, ,'Demi

Allah, aku tidak akan melepaskan diriku hingga Rasulullah
yang melepaskanku.,' Rasulullatr SAW lalu datang
melepaskannya dengan tangannya. Abu Lubabah berkat4
"Bagian dari tobatku adalah menjauhi rumah kaumku
tempatku melakukan dosa, dan aku akan menyerahkan harta
bendaku." Rasulullah SAV/ lalu berkata kepadanya, U-hj-

,-a., .i ta
$. O:r2i rrl c.ldr ,,Culatplah bagimu bersedekah den[an
iepertiga hartamu. "io2

15977. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Az-
zuba* menceritakan kepada kami dari Ibnu Uyainah, ia
berkata: Ismail bin Abu Khalid menceritakan kepada kami, ia
berkata: Aku mendengar Abdullah bin Abu eatadatr berkata,
.,Ayat ini, ,#\ t:|jtl Jili: .if tj,;i * W( r_$ q'V-
/ ,1 -, cr.+.b;l.i ;;12'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu

mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (iuga)
janganlah lmmu mengkhianati amanat_amanat yang
dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui', berisi
tentang Abu Lubabulr. rr3o3

Ada yang berpendapat batrwa ayat ini tentang utsman bin
Affan, semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya kepadanya.

Mereka yang berpendapat seperti itu adalatr:

Abdurazzaq dalam Al Mushannaf (9745), Ahmad dalan Al Musnad e/so2),
flu D_agd, dengan sanad bersambung (maushul) e32O), Malik dalam lI
Mnrtaththa' Q/481), dan Al Baghawi daram syarh )s-sunnih (ror37).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(5/1684).
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15978. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus bin Al Harits

Ath-Tha'ifi menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Abdullah bin Aun Ats-Tsaqafi menceritakan

kepada kami dari Al Mughirah bin Syu'bah, ia berkat4

"Ayat ini tentang pembunuhan Utsman, semoga Allah
mencurahkan rahmat-Nya kepadany u, llrli i$ti,'u-tl VU
'u; G ?ft {51 \:;'fr Silt 'lfi'Hai orans-orans yans

beriman, janganlah kamu mengHianati Allah dan Rasul

(Muhammad) dan (iuga) janganlah lamu mengWtianati

amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang lamu
mengetahuY.n3o4

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling utama tentang ini
adalatr, sesungguhnya Allah melarang orang-orang yang beriman

mengkhianati Allah, Rasul-Nya, dan amanah yang diamanatkan

kepada mereka. Mungkin saja ayat ini tentang Abu Lubabah. Atau

mungkin juga tentang orang lain. Tidak terdapat khabar shahih yang

menyebutkan secara pasti. Oleh karena itu, makna dan takwil ayat ini
seperti yang telatr kami sebutkan. Ahli Tal$il yang berpendapat

seperti ini adalatr:

15979. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkat4

tentang ayat, Jri.ili5'if \;rF { r{,ti'n-$i qV. "Hai orang-

orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah
dan Rasul (Muhammad). " ia berkata, "Allah melarangmu

304 Ibnu Al Jauzi dalam Zad At Masir (3t344).
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mengkhianati Allah dan Rasul-Ny4 sebagaimana dilakukan
orang-oftrng munafik. "3os

15980. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada karrri,
ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-suddi,
tentang ayat, J{lii ':t l:,}3 { ,,Jangantah tramu

mengWianati Allah dan Rasul (Muhammad),,, ia berkat4
"Mereka mendengarkan cerita dari Rasulullah SAW, lalu
mereka menyebarkannya hingga sampai kepada orang-orang
musyrik."306

Ahli takwil berbeda pendapat tentang takwil firman Allah,
'o;:6 ?t:eg Yj$j"oan (iuga) jangantah tramu menghtianati

amanat-amanat yarrg dipercayakan kepadamu, sedang lcamu

mengetahui." Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah,
janganlatr kamu mengkhianati Allatr dan Rasul-Nya, karena itu berarti
pengkhianatan terhadap amanatr kamu dan membinasakan amanah."

Mereka yang berpendapat seperti itu adalatr:

15981. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,
ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,
tentang ayat, !6#7 rj;ri JilV 6t ll! { tfir:, 'n-li et-
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu

mengWtianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan |uga)
janganlah kamu mengWtianati amanat-amanat yang
dipercayakan kepadamu, " karena sesungguhnya, jika mereka

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1684) dan Al Mawardi daran An-Nukat wa
Al Uyn (3/310).
Kami tidak menemukan atsor tni dalam referensi yang ada pada kami.

305

306



mengkhianati Allah dan Rasul-Nyu, maka

mengkhianati amanat mereka sendiri.3o?

Tdfsir Ath:Ihabui

mereka telatr

15982. Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang ayat,

ip53 ;;V:55t YlFi SiSS'61 lj7 { tji,t|, 'u-li VV
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu

menglchianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (iuga)

janganlah kamu mengWtianati amanat-amanat yang

dipercryakan kepadamu, sedang kamu mengetahuf," bahwa

artinya adalah, janganlah kamu memperlihatkan kebenaran

hanya untuk menyenangkan orang lain, kemudian secara

rahasia kamu menentangnya, karena perbuatan seperti itu

merupakan kebinasaan terhadap amanatr kamu dan

pengkhianatan terhadap diri kamu sendiri.3o8

Abu Ja'far berkata: Jika mengikuti penakwilan ini maka

ayat, I{r{1 f}'Ft berada pada posisi nashab menurut zharf.

Sebagaimana ungkapan penyair berikut ini:

'&L'-Ji t;t',15; 

"a"Jangan engkau larang suatu perbuatan, sementara englau

melalairan perbuatan yang sama.

Aib bagimu sangat besar jika itu engkau lahtkan."30e

Ibnu Katsir dalam tafsirnya (5157) dan Al Baghawi dalanr Ma'alim At-Tanzil

Qt620).
Ibnu Hisyam dalan As-Sirah An-Nabaniah Q1325).
Bait syair ini juga dinisbatkan kepada Al Mutawakkil Al-Laitsi, Ath-Tharmah,
Hassan, Al Alihthal, dan Sabiq Al Barbari.
Disebutkan dalam Hamasat Al Bukhtari (174), Al Khizanah (31617),Ibnu Aqil
(4115), dan Siwabaih (11424)

Yeli* *u*
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Dalam riwayat lain disebutk*, g;Jbi.
Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah, janganlah

kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, serta jarrgun pura
mengkhianati amanah-amanatr yang dipercayakan kepadamu,
sedangkan kamu mengetahuinya.

Mereka yang berpendapat seperti itu adalah:

15983. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu,awiyatr
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang
ayat,-$Ll r;,;i, Jfilts 

^t 
tl7 i tfir1 -eiji qU "H;

orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati
Allah dan Rasul (Muhammad) dan (iuga) ianganlah kamu
mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan
kepadamu," ia berkata, ,,Makna lafazh l;r;, { adalah,

. 
,.- 

janganlatr kamu mengurangi amanah.,,3l0

Abu Ja'far berkata: Makna ayat tersebut menurut takwil ini
adalatr, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, serta
jangan pula mengkhianati amanatr-amanatrmu.,,

Yaqut menisbatkan|y,an ini dalam Mu'jam Ar Buldan (713g4) dan Abu Al Faraj
dalam Al Aghani (tt/39).
Syair Al Mutawakkil Al Kinnani, disebutkan dalam Dzail Diwan Abi At Aswad
Q3l-233), Al Asybah wa An-Nazha'ir (31262), Asy-Asymuni (3/566), Ma,ani
Al Qur'an karya Al Farra (l/408), At-Tashrih lZiZZSi, At Ham, (iny, *_
Sairafi (21214), dinisbatkan kepada Al Akhth. Ibnu Al Khabbaz daiam iauiih
Al-Luma'(hal. 364), cet. Dar As-Salam.
Yang dijadikan dalil dalam syair ini adalah nashab pada f it ftata kerja),
dengan huruf if yang tersembunyi setelah huruf wau y*g iia*rului kalimat
laranean.

3ro rbnu-abu Hatim dalam tafsirnya (5fi6s4) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (31345). Dua atsar ini disebutkan dengan satrt sanad, sebagaimana
disebutkan dalam s an a d kedua.
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Ahli tak\uil berbeda pendapat tentang makna amanah yang
disebutkan Allah dalam ayat, '#1 fj';4,,Kamu mengkhianati
amanat-amanat yang dipercayakon kcpadamu." Sebagian atrli takwil
berpendapat batrwa amanah itu merupakan suatu kewajiban kepada
Allah yang tidak dapat dilihat oleh orang banyak.

Mereka yang berpendapat seperti ini adalah:

15984. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepdaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang
ayat, !6;tit l:;';4 "Kamu mengkhianati amanat-amanat

yang dipercayakan kcpadamu," ia berkata, ,,Amanah adalatr

amal-amal yang diamanahkan Allah kepada para hamba-Nya.

Maksudnya adalatr kewajiban. Allah berfirman, \;tli {
'Janganlah kamu mengkhianati'. Artinya, janganlah kamu
mengurangi amanatr atau kewajiban itu.,,3ll

15985. Ali bin Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu,awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

ayat, 61 llf { tfit:. ;_ii qk- ,'Hai orang-orans yans
beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah,,, ia berkata,

"Janganlatr kamu mengkhianati Allatr dengan tidak
melaksanakan kewajiban kepada-Nya.,, Jj":St:,, Dan Rasul
(Muhammad)," dengan tidak melaksanakan sunnatrnya serta

melakukan perbuatan maksiat. 312

Ia berkata lagi tentangayat, J{lii';ifr \;r;i { tfit|'b._$i qV-
!$:t 1';r;4 "Hai orang-orang yang beriman, janganlah

Ibid.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsinrya (5ll6t/-).

3lr
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kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (iu7a)
janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang
dipercayakan kepadamu," bahwa makna amanatr adalah
amal-amal. Kemudian ia menyebutkan riwayat seperti yang
terdapat dalam riwayat Al Mutsanna3l3.

Ahli takwil lain berpendapat bahwa makna amanatr dalam
ayat ini adalah agama Islam.

Mereka yang berpendapat seperti ini adalatr:

15986. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu watrab
memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,
tentang ayat, '5dj,1 1:3;13 ,,Kamu mengkhianati amanat-
amanat yang dipercayakan kepadamu,,, bahwa maksudnya
adalatr agamamu. 'o; G fi,Srdong kamu mengetahui.,, la
berkata, "orang-orang munafik telah melakukan itu. Mereka
telah mengetatrui batrwa diri mereka kafir, tetapi mereka

' memperlihatkan diri seakan-akan beriman.,,3 14

Ia talu membaca ayat, $K lj,6 ,Jjsl 'll,V6 ti$*Dan
apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan
malas." (Qs. An-Nisaa' [4]: 142). la berkata, ,.Orang-orang

munafik itu diberi keamanan oleh Allah dan Rasul-Nya
karena agama Islam, kemudian mereka berkhianat,
memperlihatkan diri seakan-akan beriman dan

menyembunyikan kekafi ran.',3 I s

Lihat ats ar sebelumnya.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511685), dalam dua a/sar terpisah, ia sebutkan
hingga pada bagian ini.
As-Suyuthi dalam Ad-Durr AI Mantsur (4/50) secara sempuma dari Ibnu Abu
Hatim dan Abu Asy-Syailh, dari IbnuZaid.

3r3

3t4

3t5
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Abu Ja'far berkata: Jadi, takwil ayat ini adalah, wahai orang-
orang beriman, janganlah kamu mengurangi hak Allah terhadapmu

dalam melaksanakan kewajiban kepada-Nya serta kepada Rasul-Nya
dengan taat dan patuh kepadanya. Patuh dan taatlah kamu kepada
Allah dan Rasul-Nya atas apa yang diperintahkan dan apa yang
dilarang. Janganlah kamu menguranginya dan mengkhianati
amanahmu, serta jangan pula mengurangi kewajiban agamamu yang

harus kamu laksanakan dengan sungguh-sungguh, padahal kamu tahu
itulah kewajibanmu, yang diwajibkan dengan dalil-dalil yang telatr
ditetapkan Allah terhadap dirimu.

coo

3; ;'^+';it 3;L'i3 {rrr, "H,f -*t Wt
@';-,V

"Dan ketalwilah, bahwahdrtaffw dmt anak mral<mu itrr
hanyalah sebagai cobaan dmt senngguhnyadi sisi y'.Jllahlah

pahalaymgbesar." (Qs. Al Anfaal [8]: 28)

Takruitf irmanAilah:-$5rru;Jt-{3,!iv;z^3,JKtrAa|
@ l=* H i,"* (Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-
anakntu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi
Allahlah pahala yang besar)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman kepada orang-orang

beriman, *Wahai orang-orang beriman, ketatruilah bahwa harta yang

diberikan Allah kepadamu serta anak-anakmu adalatr ujian yang
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diberikan Allah untuk mengujimu, untuk melihat bagaimana kamu
melaksanakan hak Allah terhadap kamu, bagaimana kamu
melaksanakan perintatr-Nya dan menjauhi larangan-Nya.,,

L# H ;"+ 'ffr 3fr "Dan sesungguhnya di sisi Ailahlah
pahala yang besar. " Ia berkata, "Ketarruilatr bahwa sesungguhnya di
sisi Allatr terdapat kebaikan dan balasan patrala yang besar atas
ketaatanmu kepada-Nya dalam melaksanakan perintah-Nya dan
menjauhi larangan-Nya dalam hal harta dan anak-anak yang dijadikan
Allah sebagai ujian bagimu di dunia. Taatratr kepada Ailah, terhadap
apa yang dibebankan kepadanru, maka kamu akan mernperoleh
balasan pahala yang berlimpah di akhirat kelak.,

15987. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: AMul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Mas'udi
menceritakan kepada katni dari Al Qasim, dari
AMurratrman, dari Ibnu Mas'ud, tentang aya! TS ffiA3
'4 {SStt 'HrJ "Dan kctarntirah, bahwa hartamu dan

anak-anabnu itu hanyalah sebagai coboon,,, ia berkata,
"setiap kalian b€rada dalam cobaan, barangsiapa memohon
perlindungan maka mohonlatr perlindrmgan kepada Allatr
dari kesesatan cobaan.,,3 I 6

15988. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu walrab
memberitakan kgpada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata"
tentang ayat, 'zi \- tfrfr -HrA Ul WV "oo,
ketahuilah, balwa hartamu dan anak-anaronu itu hanyalah
sebagai cobaan," ia berkata, "Maksudnya adalah fitnatr
cobaan. Allah menguji manusia dengan itu.,' Kemudian ia

316 Ibnru Abu Hatim dalam tafsirnya (5/16g5) dan Asy-syaukani dalam Fath At
Qadir (hat.660).
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membaca ayat, 6jQi W'-;nt #(, )gi {e; ,,Kami

akan menguji lmmu dengan keburukan dan kebiaikan sebagai
cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada
Kamilah lramu dikembalikan.', (es. Al Anbiyaa. [21]: 35)r,,

ooo

";*: ffi f, ,n 
^iW 

bLW( <rJr qv.
g rgii J$rt i'$f, "E 

:rip *q ;1i
u Hai or dng- or cmg b eriman, jil.- kmrw b ertakw a kep ada

Nlah, Karr.i. al<mt memberikan kepadmrru Furqan.
Dan Karni al<,an jauhl<m dirimu dari l,csalahan.
ke s al aharwrnt, dan men gmnpuni ( do s a. do s a) mu. "

Dan Allah mempunyai kmunia yang besar.',

(Qs. Al Anfaal [8]: 29)

rakwit firman til*: -{J 
,fl_ ^n'Gfr oyy}Jt_ <rJi W-

,Sii ,# -$ rn; # WKiq ;L,i,.#j rci iir,,
orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, Kami akan
memberikan kepadamu Furqan. Dan Kami akon jauhkan dirimu
dari kesalahan-kesalahanmu, dan mengampuni [dosa-dosaJmu
Dan Allah mempunyai karunia yang besar)

Abu Ja,far berkata: Allah berfirman, <r5l qV- ,Hai
orang-orang beriman," yang mengakui Allah dan Rasul_Nya. ffi al,'itl "Jilra kamu bertalwa kepada Ailah," dengan ketaatan kepada-

',, Ibid.
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ts
"Allah akan
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Nya, menunaikan semua kewajiban dan menjauhi semua perbuatan
maksiat, tidak mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, serta tidak
mengkhianati amanatr yang diamanatkan kepada kamu, maka J?_(q -& 

"Kami akan memberikan kepadamu Furqan], Allatr akan
menjadikan pemisatr dan pembeda antara kebenaranmu dengan
kebatilan orang-orang yang menginginkan kejelekan atas dirimu.
Mereka adalatr mustrh-musuhmu yang terdiri dari orang-orang
musyrik. Allah akan menolongmu menghadapi mereka" serta
memberikan kemenangan kepada kamu atas mereka.

Kq Fr '#z: uDan Kami akan jauhkan dirimu dari
kcsalahan-kcsalahanmu." la berkata, *Allah akan menghapus dosa

dengan Allah pada masa lalu."
'', 

fi "Dan mengampuni (dosa-dosa)mu." la berkata,
menutupi dosa-dosa itu sehingga kamu tidak dihukum

lantaran dosa-dosa masa ldu itu."

};il F;ii i'' A$ "Dan Attah mempunyai trorunia yang
besar." Ia berkatao 'oAllah yang melaktrkan semua ifu unfuk kamu, Dia
memiliki kartrnia yang besar untukmu dan untuk orang-orang
selainmu yang melakukan perbuatan seperti itu. Allah akan
memberikan balasan kepada hamba yang taat kepada-Nya, karena
Allah juga yang memberikan pertolongan kepada hamba-Nya untuk
menaati-Nya sehingga ia bisa melaksanakan ketaatan itu, yang dengan
itu ia berhak memperoleh balasan yang telatr dijanjikan Allatr
untuknya.

Ahli takwil berbeda pendapat tentang ayat, W 'tJ ,Yi-
"Kami alran memberikan kepadarnu Furqan." Sebagian berpendapat

bahwa maknanya adalah, Allah akan menjadikan jalan keluar bagimu.
Ada yang berpendapat batrwa maknanya adalatr keselamatan. Ahli
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takwil lain berpendapat batrwa maknanya adalah pemisah. Semua

makna tersebut saling mendekati, meskipun dengan ungkapan yang

berbeda. Sebelumnya telah aku jelaskan tentang ke-shahih-an makna

seperti ini, maka tidak perlu diulang lagi.

Ahli takwil yang berpendapat bahwa maknanya adalah jalan

keluar yaitu:

15989. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada -kami dari Manshur, dari Mujahid,

tentang ayat, (Gj & f*'if W bL"Jilca kamu bertalcwa

kepada Allah, Kami akan memberikan kepadamu Furqan," ia

berkata, "Maksudnya adalah, j alan keluar. "3 
I 8

15990. ...berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari Suffan, dari

Manshur, dari Mujahid, tentang ayat, -ifl ,y;+ rt tft al,
(63 "Jika kamu bertalcwa kepada Allah, Kami alan

memberikan kepadamu Furqan," ia berkata, "Maksudnya

adalah, jalan keluar."3le

15991. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam

bin Anbasah menceritakan kepada kami dari Jabir, dari

Mujahid, tentang ayat, (Gj, buh*u artinya adalatr, jalan

keluar.32o

15992. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31346), Abu Ja'far An-Nuhhas dalam
Ma'ani Al Qur'an (21147), dan Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith (5/308).
SuSan Ats-Tsauri dalam tafsirnya (l/l l8).
Lihat dua a/sar sebelumnya.
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Mujahid, tentang ayat, ffi, but*u artinya adalah, jalan

keluar di dunia dan akhirat.32l

15993. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari
Mujahid, dengan redaksi yang semisalnya.

15994. Ibnu waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Hani bin
Sa'id menceritakan kepada kami dari Hajjaj, dari Ibnu Abu
Najih, dari Mujahid, tentang ayat, (6j ia berkata, ,.Makna

((ij adalah, jalan keluar."322

15995. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu sharih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu,awiyatr
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

../ z.)
ayat, E6S, bahwa artinya adalah, jalan keluar.323

15996. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdwrazz-aq memberitakan kepada kami, ia berkata: Ats-
Tsauri memberitakan kepada kami dari Manshur, dari
Mujatrid, tentang ayat, (t3j, buh*^ artinya adalah, jalan

keluar.32a

15997. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah bin Raja Al Bashri menceritakan kepada kami, ia
berkata: Za'idah menceritakan kepada kami dari Manshur,

dari Mujatrid, dengan redaksi yang semisalnya.

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1686), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun (3/3ll), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil Ql62l).
Lihat at s ar sebelumnya.
Ibid.
suffan Ats-Tsauri dalam tafsirnya (hal. I 18) dan Abdunazzaq dalam tafsirnya
(2n20).
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15998. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Al

Muharibi menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-

Dhahhak, tentang ayat, (6j, buh*a artinya adalah, jalan

keluar.325

l59gg. Diceritakan kepadaku dari Al Husein bin Al Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adzberkata: Aku mendengar Ubaid

berkata, "Makna latazh((ij adalah, jalan keluar."326

16000. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufuan

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid,

dengan redaksi yang semisalnya.

16001. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Humaid

menceritakan kepada kami dari Zrahur, dari Jabir, dari

Ikrimah, ia berkata, "Makna (t3i adalatr jalan keluar."327

Sebagian ahli takwil berpendapat bahwa makna (Gi adalah

keselamatan. Mereka yang berpendapat demikian adalatr:

16002. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam

menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Jabir, dari

Ikrimatr, tentang ayat, ((ij'&l S"-'111;i3 bL "Jilca lcamu

bertalcwa lcepada Allah, Kami alan memberikan kepadamu

Furqan," ia berkata" "Maknanya adalatr, keselamatan."328

16003. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1686), Ibnu Athiyyah dalan Al Muharror Al
lltajiz Ql5l8), dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Qur'an (21147).

Lihat at s ar sebelumnya.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1686).
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (21621).
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kepada kami dari seorang laki-laki, dari Ikrimah, dari

Mujatrid, tentang ayat, ffi '{J J?- u Kami atran

memberikan kcpadamu Furqan," bahwa Ikrimah berkata,

"Maknanya adalah, jalan keluar." Sedangkan Mujatrid
berkata, "Maknanya adalah, keselamatan."329

16004. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang ayat, 633 {J S1i- " Ka*i alan memberikan

lcepadamu Furqaan," ia berkatq "Artinya adalatr,

keselamatan."33o

16005. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya" dari Ibnu Abbas, tentang ayat, Jli-
' ($ fi "Xami akan memberikan kcpadamu Furqan," ia

berkata, "Maknanya adalah, Allah menjadikan keselamatan

bagimu."33l

16006. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang ayat,63j l-: lZ-"Kami
akan memberikan lcepadamu Furqan," batrwa artinya adalatr,

keselamatan.332

32e Kami tidak menemukan atstr dengan sanad sepertiini dalam referensi yang ada
pada kami.

330 Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al Uytn (3l3ll).
33r Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/58).
332 Abdlrr;azzaqdalam tafsirnya Qtl2O).
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Sebagian ahli takwil berpendapat bahwa maknanya adalah

pemisah. Mereka yang berpendapat seperti itu adalah:

t6oo7. W {t l:"-'ii W alffi(, <rj| (V- *nor orans-

orang beriman, jika knmu bertalcwa kcpada Allah, Kami

akan memberikan kepadamu Furqan..." ia berkata, "Furqan

artinya pemisatr yang dapat membedakan di dalam hati

mereka antara kebenaran dengan kebatilan, sehingga dengan

pemisah itu mereka dapat mengetatrui kebenaran dan

petunjnk hidayatr.333

16008. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang ayat,

63i -{J Slil Gii ayr}:( 6,it1 (V- " Hor orans-orans

beriman, jikn kamu bertalwa kcpada Allah, Kami akan

memberikan kepadamu Furqan," bahwa artinya adalah

pemisatr antara kebenaran dengan kebatilan. Dengan pemisatr

itu kebenaranmu akan terlihat jelas dan kebatilan orang-

orang yang menentangmu akan sima.33a

Kata b'6:jii dalam batrasa Arab berbentuk mashdar.

Pemakaiannya dalam kalimat adalatr, :dti :d, 'c;.'-i1
rSljs 6j W.'Ojl csfih memisatrkan antara sesuatu dengan

sesuafu."

coo

Atsar ini disebutkan tanpa sanad. Kami telah mencari atsar dengan lafazh
seperti ini dalam referensi ydng ada pada kami, tetapi kami tidak
menemukannya.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1686), Al Baghawi dalam Mo'olim At-
Tarail Q/621), Abu Hayyan dalamAl Bahr Al lu{uhith (5/308), dan Ibnu Hisyam
dalam A s -S ir ah An- N ab m, iy ah Q I 325).
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3;* 5 $5 5 l#l.W'rjy4k'f
t#)5T11,rrlx,?;;'o;$:,

"D an (insatldh), l<etika ordrlg. onmg t<f,fir (el.raisy)
rnemikirlcan ilay a-upay a t erhadaprw untttk menmryl<ap

ilmt memenjaral<unmt atau mertbunurmtu, atau
murgusinrut. Mqel<a. menikirl,,an tipu-dayd dm y'illlah

murgagalliuln tipu.daya it;,r, Dan Nlah sebaik baik
penrbalastipu.ilayo.,,

(Qs. Al Anfaal [8]: 30)

rakwn firman Allah: 3i 3H j 4; {LW'r_$i q,Kli{
@t-*Atf 1irr"{1,t,#j-or<aiS;*i;;yin{atunl,henka
orang-orang kaJir [QuraisyJ memihirhon daya-upaya terhadapmu
untuk menangkap dan memenjatakanmu atau membunuhmu, atau
menguslrmu Mereha memihirkan tipu-daya dan Altah
menggagalhan tipu-dayo itu. Dan Allah sebaih-baik pembalas tipu-
doya)

Abu Ja,far berkata: Allah berfirman kepada Nabi
Muhammad sAw untuk mengingatkan nikmat-Nya kepadanya,
"Ingatlah watrai Muhammad, ketika orang-orang kafir musyrik dari
kaummu membuat tipu-daya untuk menangkapmu.,,

Ahli takwil berbeda pendapat tentang penakwilan ayat, 'ilj- ;'L
"untuk menangkap dan memenjarakanmz. " sebagian berpendapat
bahwa maknanya adalatr untuk mengikatmu. Mereka yang
berpendapat seperti itu adalatr:

-
tl-zn-l
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16009. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullalt

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

ayat, Lfr).w '"-5i 4 Kl i$ "Dan (ingattah), kcttta

orang-orang kafir (Quraisy) memikirlan daya-upaya

terhadapmu untuk menangkap dan memeniarakanmu,"

batrwa maksudnya adalah, ingatlah ketika orang-orang kafir

Quraisy membtrat tipu-daya terhadapmu tmtuk

mengikatnu.33s

16010. ...berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syibl menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu

Najih, dari Mujatrid, tentang makna ayat, tr$). "(Jntuk

menangkap dan memeniarokanmu," batrwa maksudnya

adalatr untuk mengikatnu.336

16011. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia ber-kata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, \fi
lj.{-.W'r-ii 4'f,5- " Don (ingatl ah), ke tika or an g- or ang

lcofir (Quraisy) memikirlwn daya'upaya terhadapmu untuk

menanglrap dan memeniarakonmu," ia berkata, "Untuk

mengikatmu dengan suatu ikatan. Yang ingin mereka ikat

adalatr Nabi Mtrhammad SAW, ketika masih berada di

Makkah."337

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1688), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyttn (31312), dan Al Baghawi Mlam Ma'alim At-Tanzil Q1623).
Al Mawardi dalarn An-Nulut wa Al lJytn (3/312), Ibnu Athiyyah dalam Al
Muharrar Al Wajiz Ql5l9), dan Abu Halryan dalam Al Bahr Al Muhith (5/309).

Al Qurthubi dalam tafsirnya (7 1397).

335

336
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16012. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr dan Muqsim, mereka berdua

berkata, "Maknanya adalah, orang-orang musyrik itu berkat4

'Ikatlah Muhammad dengan suatu ikatan'.'338

16013. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal,menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-
Suddi, tentang ayat, ljj/-. "(Jntuk menangkap dan

memenjarakanmu," ia berkat4 *Makna kata i:rrJti adalatr

menahan dan mengikat."33e

Ada yang berpendapat batrwa maknanya adalatr menahan atau

memenjarakan. Mereka yang berpendapat seperti itu adalah:

16014. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku bertanya kepada

Atha tentang ayat, Lfr)- "(Jntuk menangkap dan

mernenjarakanmu," ia berkata "Maknanya adalatr,

memenjarakanmu." Demikian juga menurut Abdullah bin

Katsir.3ao

16015. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkat4

"Mereka mengatakan batrwa maknanya adalatr,

penjarakanlatr ia (Nabi Muhammad SAW)."341

33E Abdurrazzaq dalam tafsirnya (2tl2l\.
1'? Ibnu Athiyyah dalan Al Muhorar Al Wajiz (2/519).

'no Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1688), Ibnu Al Jauzi dalam Zad At Masir
(31348), dan Al Qurthubi dalam tafsirnya (7/197).

34t Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6159\.
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16016. Muhammad bin Ismail Al Bashri, yang dikenal dengan nama

Al Wasawisi, menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul

Majid bin Abu Rawad menceritakan kepada kami dari Ibnu

Juraij, dari Atha', dari Ubaid bin Umair, dari Al Muththalib

bin Abi Wada'ah, bahwa Abu Thalib berkata kepada

Rasulullah SAW, "Apa yang dilakukan kaummu?"

Rasulullatr SAW menjawab, "Mereka ingin menyihir,

membunuh, dan mengusirht." Abu Thalib bertanya, "Siapa

yang memberitahukan itu kepadamu?" Rasulullah SAW

menjawab, "Tuhanht. " Abu Thalib menjawab, "Tuhan yang

paling baik adalah Tuhanmu, maka mintalatr wasiat kebaikan

dengan-Nya." Rasulullah SAW menjawab, "Aht meminta

wasiat kcpada-Nya, dan Dia telah memberikan wasiat

kebaikan kcpadafu." Lalu turm ayat,'t!/{ 'r-fi + 'K|r$
3;* 3i Lffi- J ili'J')."Dan [ingatlahJ, t@tit@ orans-

orang kafir [QuraisyJ memikirkan dayo-upaya terhadapmu

untuk menangkop dan memenjarakanmu atau membunuhmu,

atou mengusirmu."342

16017. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Atha berkata:

Aku mendengar Ubaid bin Umair berkata, "Ketika mereka

berencana membunuh atau menahan atau mengusir

Rasulullah SAW, Abu Thalib berkata kepadanya, 'Apakalr

engkau tahu apa yang akan mereka lakukan'? Beliau

342 Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6159) dan As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur
(4152), dinukil dari Sunaid, Ibnu Al Mundzir, Abu Asy-Syaikh, dan Ibnu Abu
Hatim.
Dalam riwayat Ibnu Abu Hatim lafazhnya tidak seperti ini, tetapi dengan lafaztt
yang terdapat dalam s anad kedua.
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menjawab,'Ya'. Rasulullatr SAW lalu memberitatrukannya.

Abu Thalib bertanya, 'siapakah yang memberitahukannya

kepadamu'? Rasulullah SAW menjawab, 'Tuhanht,. Abu
Thdib berkata, 'Tuhan yang paling baik adalatr Tuhanmu,

maka mintalatr wasiat kebaikan dengan-Nya'. Rasulullatr
SAW menjawab, 'Aht meminta wasiat kcbaikan dengan-

Nya'. Alau' Dia memberikan w asiat keb aikan kepadaht,.',31 3

Seakan-akan makna tipu-daya yang mereka lakukan terhadap

Rasulullalr sAw adalah rurtuk menangkap dan memenjaralcan

Rasulullah sAw. sebagaimana dinyatakan oleh riwayat berikut ini:

16018. Sa'id bin Y'ahya Al Umawi menceritakan kepada kami, ia
berkata: Bapakku menceritakan kepadaktr, ia berkata:

Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami dari
Abdullatr bin Abu Najih, dari Mujatrid, dari Ibnu Abbas, ia
berkata: Al Kalbi menceritakan kepadaku dari Zadz-an

- (maula Ummu Hani), dari Ibnu Abbas, bahwa beberapa

orang Quraisy yang terdiri dari para pemuka setiap kabilah
berkumpul untuk memasuki Dar An-Nadwah. Iblis lalu
menghadang mereka dalam bentuk seorang tua yang

berwibawa. Ketika mereka melihatnya, mereka bertanya,

"Siapakatr engkau?" Iblis menjawab, "Orang tua dari negeri

Nejed. Aku mendengar berita batrwa kamu berkumpul, maka

aku ingrn ikut bersama kalian. Kalian pasti akan

mendapatkan pendapat atau nasihat dariku." Mereka berkat4
"Ya, masuklah."

Iblis pun masuk bersama mereka. Salah seorang dari mereka

lalu berkata, "Lihatlah orang ini (Nabi Muhammad SAW).

313 lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1683).
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Demi Allah, ia hampir saja mengalahkanmu." Seseorang lalu
berkata, "Tangkaplah ia, kemudian ikat. Kemudian awasi

hingga ia mati, sebagaimana para penyair sebelumnya mati,
seperti Zr:faair dan An-Nabighah, ia sama saja seperti

mereka." Iblis ifu kemudian berkata, "Demi Allah, ada apa

denganmu? Demi Allah, Tuhannya pasti akan

mengeluarkannya dari tempat penahanannya, dan ia akan
pergi kepada para sahabatnya. Mereka pasti menolongnya
dan mengambilnya dari tanganmu. Mereka juga pasti

mencegatrmu untuk menangkapnya. Yang paling aman

bagimu adalah mengusirnya dari negerimu." Mereka
menjawab, "Carilah pendapat lain." Lalu ada yang berkata,

"Usirlah ia agar kamu meftrsa tenang. Jika ia pergi maka apa

yang ia lakukan tidak akan menimbulkan batraya bagimu, apa

pun yang terjadi. Jika segala tindakannya itu bukan di
tengatr-tengah kamu, maka kamu pasti akan merasa tenteram,

biar orang lain yang merasakannya." Iblis lalu berkata,

"Demi Allah, ada apa denganmu? Apakah kamu tidak
melihat keindatran ucapannya dan kelantangan lidatrnya? Ia
pasti mampu menarik simpati orang-orang yang

mendengarnya. Demi Allah, jika kamu melakukan itu,
kemudian ia menghadap kepada orang-orang Arab yang lain,
maka mereka pasti akan berkumpul untuk melawanmu.

Kemudian ia akan datang kepadamu guna mengusirmu dari

negerimu sendiri, serta membunuh para pemuka agamamu.,,

Mereka berkata, "Demi Allah, sungguh benar demikian.

Carilatr pendapat lain."

Abu Jahal berkata, "Demi Allah, aku akan memberikan suatu

pendapat kepadamu. Aku tidak melihat kamu berpendapat
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seperti itu." Mereka bertanya, "Apa ifu?,, Ia menjawab, ,.Kita

kumpulkan dari setiap kabilah satu orang pemuda berukuran
sedang dan tegap, kemudian setiap pemuda itu diberi pedang
yang kuat, kemudian para pemuda itu menebaskan
pedangnya satu kali tebasan. Jika mereka berhasil
membunuhnya, maka darahnya tersebar ke seluruh kabilatr.
Menurutku bani Hasyim tidak akan mampu memerangi
seluruh orang Quraisy. Jika mereka melihat itu, dan akal
pikiran mereka dapat menerimany4 maka kita akan tenang
dan segala tindakannya akan segera berakhir.,, Iblis lalu
berkata, "Demi Allah, pendapat ini sangat bagus, menurutku
tidak ada pendapat lain." Pertemuan mereka pun bubar
dengan keputusan itu.

Jibril lalu datang menemui Rasulullah SAW dan
memerintahkannya untuk tidak tidur di tempat biasanya.

Allah lalu memberikan izin kepadanya saat itu untuk keluar.

setelah Rasulullah sAw tiba di Madinatr, Allah menurunkan
ayat yang terdapat dalam surah Al Anfaal untuk
mengingatkannya akan nikma! dan ujian dari Allah, kll,
f,a, x'g;.o&i 3** 5 n$t I $.:il.v;{ 

.r.5i4

t-hfi| uDan (ingatlah), ketika orang-orang lrali,
(Quraisy) memikirkan daya-upaya terhadapmu untuk
menanglrap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau
rnengusirmu. Mereka memikirkan tipu-daya dan Allah
menggagalkan tipu-daya itu. Dan Allah sebaik-baik
pembalas tipu-daya;'(Qs. Al Anfaal [8]: 30) Atas ucapan
mereka, "Nantikanlah kebinasaannyaf, maka Allatl
mennrunkan ayat, 9jifi 6 .*, i:ti ?S 'rJ:;- { *Bahtran
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mereka berkata, 'Dia adolah seorang penyair yang kami

tunggu-tunggu kecelakaan menimpanrya'." (Qs. Ath-

Thuu 152): 30) Had itu disebut hari keramaian bagt

mereka yang berkumpul untuk menghasilkan keputusan

itu.34

16019. Muharrmad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatada[ dari Muqsim, tentang finnan

Allah, ij.:).\;;{ '"-5i 4 * \$ *oon (ingattah), kctiko

orang-orong kafir (Quraisy) memikirkan drya'upaya

terhadapmu ufiuk menongkap dan memeniarakanmu."

Mereka berdua b€rkatq "Mereka bermusyawaratr pada

suatu malam saat mereka berada di Makkah. Ada di antara

mereka yang berkatq 'Jika pagi tiba maka ikatlah ia dengan

suatu ikatan'. Ada pula yang berkata, 'Bunuhlah ia'.

Sementara sebagian lain berkata, 'Usirlatr ia'. Pada pagi

hariny4 ternyata yang mereka lihat adalatl Ali. Allah telah

menolak tipudaya mereka."345

16020. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrazzaq memberitakan kepada kami, ia berkata:

Bapakku memberitakan kepadaku dad Ikrimah, ia berkata,

"Ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakax pergi menuju gua'

Rasulullatr SAW memerintahkan Ali bin Abu Thalib unhrk

tidur di tempat tidurnya. Pada malam itu orang-orang

musyrik mengawasinya Ketika mereka melihatrya tidur,

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1686 dan 1687) dan Ibnu Katsir dalam

tafsirnya (6159-60).
Abdurrazzaq dalam taft irnya Ql l2l).

3U
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mereka menyangka itu adalah Nabi Muhammad SAW, maka

mereka membiarkannya. Saat pagi tiba mereka pun ribut,
karena ternyata itu Ali. Mereka lalu bertanya, ,Di mana

sahabatmu'? Ali menjawab, ,Aku tidak tahu., Mereka lalu
menunggang unta yang tidak biasa ditunggangi (karena tidak
jinak) dan unta yang biasa ditunggangi untuk mencari Nabi
Muhammad 561tr;r.:ra6

16021. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: l+bdtmaz.zaq
menceritakan kepada karni dari Ma'mar, ia berkata: Utsman
Al Jazari memberitakan kepada kami batrwa Muqsim (maula
Ibnu Abbas) memberitahnkan kepadanya dari Ibnu Abbas,
tentang avat, ilj ;'LW 'r-fi 4 ,Kz_ lg ,,Dan (ingattah),
lrctilra orang-orang kafir (Quraisy) memikirkmt daya-upaya
terhadapmu untuk menangkap dan memenjmakanmu,,, ia
mengatakan: Pada suatu malam orang-orang euraisy
bermusyawarah di Makkah, ada di antara mereka yang

berkata, 'Jika pagi tiba maka ikatlatr ia dengan suatu ikatan."
Maksud mereka adalah Nabi Muhammad SAW. Ada di
antara mereka yang berkata, "Bunuhlah ia." Sementara yang

lain berkat4 "Usirlah ia."

Allah lalu memberitatrukan hal itu kepada Nabi Muhammad
SAW, maka pada malam itu Ali tidur di tempat tidur
Rasulullatr SAW, sementara Rasulullatr SAW pergi ke gua

Tsur. Malam itu orang-orang musyrik mengawasi Ali (yang
disangkanya Nabi Muhammad SAW). pada pagi harinya

3tr Abdurrazzaq dalam tafsirnya Qll2l), Al Baghawi daram Ma'arim At-Tanzir
(21623), dan AI Qurthubi dalarn tafsirnya (7/397).

--
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mereka pun ribut saat tahu batrwa itu adalah Ali. Allah telah

membalas tipu-daya mereka. Mereka lalu bertanya,

"Dimanakah sahabatnu?'Ali menjawab, ''Aku tidak tahu'."

Mereka pun mencari jejaknya. Ketika mereka sampai di bukit

Tsur dan melewati gua di atasnya, mereka melihat sarang

laba-laba di pintu gua itu, maka mereka berkata, "Jika

Muhammad masuk ke dalam gua ini, pasti tidak ada sarang

labalaba di pintu gua ini."

Rasulullatr SAW menginap selama tiga hari di gua i1rr.r:347

16022. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang ayat, 3|.ri- 31 ij5- tr ;t;';1.W 'r-ifi 4'K1\fi
t-h:51 ',E'irt 5'1 *j'oiK$ "Dan (insatlah), ketil@

orang-orang kafir (Quraisy) memikirlcan daya-upaya

terhadapmu untuk menangkap dan memeniarakanmu atau

membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memilcirkon tipu-

daya dan Allah menggagalkan tipu-daya itu. Dan Allah

sebaik-baik pembalas tipu-daya," ia berkata, "Para pembesar

Quraisy bermusyawarah tentang Nabi Muhammad SAW

setelah orang-orang Anshar masuk Islam. Mereka takut jika

agama Muharnmad SAW menjadi tinggi karena ia telah

menemukan tempat mengungsi. Iblis lalu datang dalam

bentuk seorang laki-laki dari Nejed. Ia masuk ke Dar An-

347 Al Haitsami dalam Majma' Az-Zmta'id (7127), dengan makna yang sama" ia
berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani. Dalam sanad'nya
terdapat Utsman bin Amr dan Al lazari, yang dinyatakan tsiqah oleh Ibnu

Hibban. Ahmad men-takhrii-nya dalam musnadnya (11348) dan Ibnu Hajar
dalam Fath Al Bari (71168).
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Nadwah bersama mereka. Ketika mereka mengingkarinya,
mereka bertanya, "siapakah engkau? Demi Allah, kami
mengenal semua kaum kami yang hadir di majelis ini.,' Ia
menjawab, "r{ku berasal dari Nejed. Aku mendengar kabar
tentangmu, maka aku ingin memberikan pendapatku
kepadamu." Mereka pun membiarkannya.

Dalam pertemuan tersebut ada di antara mereka yang
berkata, "Tangkaplah Muhammad ketika ia tidur di tempat
tidurnya, kemudian penjarakan ia di suatu tempat, Ialu kita
awasi ia hingga ia mati." Iblis lalu berkat4 ..Sungguh sangat
jelek pendapatnu itu. Jika kamu penjarakan ia di dalam
rumah, lalu para satrabatnya datang untuk membebaskannya,
maka akan terjadi peperangan di antara kalian.,' Mereka
berkata, "Benar apa yang ia katakan.,, Ia berkat4 ..Usirlah ia
dari negerimu." Iblis berkat4 "sungguh jelek pendapatmu

itu. Kamu mengusirnya dari negerimu, sedangkan orang-
orang bodoh di antara kamu telatr berbuat kerusakan. Ia akan
datang ke negeri lain merusak orang-orang bodoh di antara

mereka, lalu mereka akan datang kepadamu dengan kuda dan
pasukannya." Mereka berkata, "sungguh benar pendapat

orang ini."

Dalam hal ini Abu Jahal --{rang yang paling pat*r kepada
Iblis- berkata, "Kita akan meminta bantuan kepada setiap
kabilah Quraisy, kita kumpulkan satu orang dari satu kabilatr,
lalu masing-masing kita beri pedang, dan mereka semua akan
menebas Muhammad secara bersama-sama layaknya
menebas satu orang, maka bani Abdul Al Muththalib tidak
akan mampu menuntut balas terhadap semua orang euraisy.
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Mereka pasti hanya akan meminta diyat (tebusan

pembunuhan)." Iblis berkata, "Sungguh benar perkataan

orang ini. Orang ini adalah orang yang pendapatnya paling

baik di antara kamu."

Mereka pun menjalankan rencana itu. Allah lalu

memberitatnrkan itu kepada Nabi Muhammad SAW, maka

Nabi Muhammad tidur di tempat biasa ia tidur, sedangkan

orang-orang kafir Quraisy memperhatikan itu. Saat tengah

malam, Rasulullatr SAW dan Abu Bakar pergi ke gua Tsur,

sedangkan Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidur Rasulullatt

SAw. Itulah firman Allah, 1;* 3i nH J i$ 
J'L*untuk

menanglrop don memenjarakanmu atau membunuhmu atau

mengeluarkanmti' makrra kata bfifi adalah menahan dan

mengikat. Itulah makna firman AllalL 6,:;f 'l I't: oy
{+ if {r!+ AH-J 6y'q. 5;A,r:.ii '62 ;'Dan
sesungguhnya benar-benar mereka hampir membuatmu

gelisah di negeri (Makkah) untuk mengusirmu daripadanya

dan lralau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu mereka

tidak tinggal, melainkan sebentar saja." (Qs. Al Israa' [7]:
76). Maksudnya adalatr, Allah pasti membinasakan mereka.

Ketika Rasulullatr SAW hijratr ke Madinah, Umar

menemuinya dan berkata, "Apa yang dilakukan Allah

terhadap mereka?" Menurut perkiraannya, ketika Rasulullah

SAW pergi meninggalkan mereka, mereka pasti dibinasakan,

karena itulah yang dilakukan Allatr terhadap umat-umat lain.
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Rasulullah SAW menjawab, "Kebinasaan mereka ditunda
dengan peperangan."3as

16023. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepada kami dad Ibnu Abu Najih, dari
Mujahid, tentang ayat, trjti- I ;tj 

J'l_,,(Jntuk menangpap
dan memenjarakanmu atau membunuhmu,,, ia berkata,
"Orang-orang kafir Quraisy ingin melakukan itu terhadap
Nabi Muhammad SAW sebelum beliau pergi dari
Makkah."34e

16024. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifirh menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari
Mujahid, dengan redaksi yang serupa dengannya.

16025. Ibnu waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Hani bin
" Sa'id menceritakan kepada kami dari Hajjaj, dari Ibnu Abu

Najih, dari Mujatrid, dengan redaksi yang serupa dengannya,

hanya saja ia berkata, "Mereka melakukan hal itu terhadap

Nabi Muhammad SAW."35o

16026. Muhammad bin sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:
Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan
kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, i$

Ibnu Katsir menyebutkan atsar yang panjang dari Ibnu Abbas dalam tafsirnya
(15644), kemudian ia berkat4 "Dari As-Suddi terdapat afsar seperti ini." Lihat
Tafsir Ibnu Katsir (6116). Al Baghawi juga menyebutkan arsar yang sama
dalan Ma'alim At-Tanzil Q1622 dN 623) dan Ibnu Athiyyatr dalam Al
Muhtrar Al llajiz (2/519).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1683).
Kami tidak menemukan kedta atsw ini dalam referensi yang ada pada kami.

3,19
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Lfr;- tr lf,/..W 'r-$i 4 'K5- "Dan (ingattah), trctika

orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya-uprya

terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau

membunuhmu," ia berkata, "Orang-orang kafir Quraisy
melalarkan tipu-daya terhadap Nabi Muhammad SAW saat

beliau masih berada di Makkah."35l

16027. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang ayat, trjb.W 'r-ii E 'f5- tE "Dan (ingattah),

ketil@ orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya-upaya

terhadapmu untuk menanglrap dan memenjarakanmu...." ia

mengatakan: Orang-orang kafir Quraisy berkumpul untuk

bermusyawarah tentang Rasulullah SAW. Mereka berkata,

"Bunuh saja dia." Sebagian mereka lalu berkata, "Orang yang

membunuhnya juga pasti akan dibr:nuh." Lalu mereka

berkata, "Tangkaplatr ia, kemudian penjarakan, ikat ia

dengan besi." Mereka berkata "Keluarganya tidak akan

membiarkannya." Sebagian dari mereka berkata, "Usirlah

dia." Mereka berkata, 'Ia akan mengajak orang lain untuk

menghadapimu."

Iblis ada bersama mereka dalam bentuk seseorang yang

berasal dari Nejed. Akhirnya mereka sepakat jika Nabi

Mtrhammad SAW melaksanakan thawaf di Baitullah maka

mereka akan berkumpul, menutup matanya, lalu

membunuhnya. Keluarganya pasti tidak akan tatru siapa yang

membunuhnya. Akal pikiran mereka akan dapat menerima

kenyataan seperti itu. Mereka berkata, "Kita pasti berhasil

35r lbid.
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membunuhnya, dan kita akan merasa aman dari tindakannya.
Kemudian kita akan membayar diyat (tebusan
pembunuhan)."

Ketika Nabi Muhammad sAw datang untuk melaksanakan
thawaf di Baitullah, mereka pun berkumpul, lalu mereka
menutup mata Rasulullah SAW. peristiwa itu lalu
disampaikan kepadanya, dan ia pun datang, akan tetapi ia
tidak menemukan jalan keluar dari masararr itu. saat itulatr ia
berkata, -# u 4.J11, {* XS 'fr|O; Jrfl-6 t6 ,bl$l
"Apalrah lcamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia
menyatakan, 'Tuhanht ialah Allah padahal dia telah datang
lcepadamu dengan membavta kcterangan-keterangan dori
Tuhanmu2" (Qs. Ghaafir [a0]: 28)

Allah lalu melepaskannya dari masalah itu. Ketika malam
tiba, Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW seraya
berkata, "Siapakah mereka?" Beliau menjawab, ,,Si 

fulan,
fulan, dan fulan. " Jibril menjawab, .,Tidak, kami lebih tatru
tentang mereka daripada dirimu wahai Muhammad.,,

Itulah malaikat Jibril yang datang pada suatu malam.
Malaikat Jibril mengambil mereka dari tempat tidur mereka
saat mereka tidur, lalu dibawa kepada Nabi Muhammad
SAW. Malaikat Jibril memberi celak pada mata salah
seorang mereka, kemudian ia dikembalikan ke tempatnya.
Rasulullah SAW bertanya, "Bagaimanalcah bentulorya wahai
Jibril? " Jibril menjawab, "Cukuplatr itu bagimu wahai nabi
utusan Allah." Malaikat Jibril lalu membuat satu lubang di
kepala salatr seorang mereka dengan tongkat, kemudian
mengembalikannya ke tempatrya. Rasulullah SAW bertanya,
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"Bagaimanakah bentubtya wahai Jibril? " Jibril menjawab,

"Cukuplah itu bagimu wahai nabi utusan Allah." Kemudian

malaikat Jibril membuat satu lubang di lutut salatr seorang

mereka. Rasulullah SAW bertanya "Bagaimanakah

bentul*tya wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Cukuplah itu

bagimu wahai nabi utusan Allah." Malaikat Jibril lalu

memberi minum susu bercampur air kepada salah seorang

mereka. Rasulullah SAW bertanya, "Bagaimanal<nh

bentulcnya wahai Jibril? " Jibril menjawab, "Cukuplah itu

bagimu wahai nabi utusan Allah." Kemudian Jibril membawa

orang yang kelima.

Keesokan harinya, salah seorang dari mereka melewati

seorang pembuat panah, latu ada mata panatr yang tersangkut

pada selendangnya hingga tergulung dan memutuskan mata

kakinya. Orang yang matanya diberi celak itu, pada pagi

harinya ia menjadi buta. Orang yang diberi minum susu

bercampur air itu, saat pagi harinya perutrya mengeluarkan

air. Orang yang kepalanya dilubangi, pada kepalanya

terdapat kudis yang sangat paratr' Orang yang lututnya

dilubangi, keesokan harinya hanya bisa duduk.

Itulah makna firman Altah, tJ i;$-W 'r-ii 4 'F5- i$
thrtI ',+'^rr'at *J'biK$z;* i 1;t;."Dan

[ingatlahJ, l@titu orang-orang kafir [QuraisyJ memikirkan

daya-upaya terhadapmu untuk menangkap dan

memenjaralcanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu.

Merelca memikirkan tipu-daya dan Allah menggagalkan tipu-

daya rtu. Dan Allah sebaik-baikpembalas tipu'daya."3s2

35, Kami tidak menemtkan atsar seperti ini dalam referensi yang ada pada kami.
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16028. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman

Altah, t-HJi 'e xf, \t 'K5j 'dK$ "Meretra

memikirkan tipu-daya dan Allah menggagalkan tipu-daya

itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu-daya," bahwa

artinya adalatr, Aku membuat tipu-daya terhadap mereka

dengan tipu-daya-Ku yang sangat kuat, hingga engkau

terlepas dari mereka.3s3

16029. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari lbnu Juraij, dari Ikrimah, tentang ayat, i$
W 'r-rf 4'f5- "Dan (ingatlah), kctrtra orang-orang kafir

(Quraisy) memikirkan daya-upaya terhadapmu untuk

menangkap dan memenjarakanmu," ia berkat4 "Ayat ini
diturunkan di Makkatr."

Ibnu Juraij berkata: Mujahid berkata, "Ayat ini diturunkan di

Makkatr."3s4

Abu Ja'far berkata: Takwil ayat ini adalah, "Wahai

Muhammad, ingatlah nikmat-Ku untukmu, yaitu tipu-daya-Ku

terhadap orang-orang musyrik dari kaummu yang berusaha melakukan

tipu-daya terhadapmu dengan cara menangkap dan memenjarakarultu,

atau membunuhmu, atau mengusirmu dari negerimu, hingga Aku
menyelamatkanmu dari mereka, dan Aku membinasakan mereka.

Oleh karena itu, laksanakanlah perintah-Ku dalam hal memerangi

orang-orang musyrik yang memerangimu. Laksanakanlah agama yang

lurus, yang Aku kirimkan bersamamu. Jangan takut terhadap jumlah

353 Ibnu Hisyam dalam As-Sirah An-Nabm'iyah Q/325).354 Ibnu Athilryah dalanAl Muhurar Al Wajiz Q/519).
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mereka yang banyak, karena sesungguhnya Tuhanmu adalah sebaik-

baik pembalas tipu-daya terhadap orang-orang yang kafir terhadap-

Nya, menyembah kepada selain-Nya, menentang perintah-Nya, dan

melakukan larangan-Nya. "

Sebelumnya telatr kami jelaskan makna kata'jrlJi "tipu-daya",

maka tidak perlu diulang lagi di tempat ini.

ooo

'Jrtfi i6 tr t< {,'il}u t1x-t; 4& tJ tiy

@ C-jvr ibti i\::s-!tris
"Dmr apabila dibacal<anlnpodo rnqel<a ayat.ayat Karrli,,

merel<a mengatal<mrr'Sesungguhny a kr;r'n,li telah mendengor
(ayat.ayat yang seperti ini), l<alru k;orrrrli menghend.aki

niscayakani dapat membacal<mr yorrg seperti ini, (Al

Q*' at ) ini tidak lain hanyalah dangeng.dongengdn orcmg.

orctng pwbalala'." (Qs. Al Anfaal [8]: 31)

rakwil firman Allah: 
^3 

1C4 'i1j|t35;4 !$tib
@ afVt ibfi iyi36 -ttti.i 'Jrtlii (Dan apabita dibacahan

kepada mereka ayat-ayat Kamt, mereha mengatakan,

"sesungguhnya kami telah mendengar [ayat-ayat yang seperti iniJ,

kalau kami menghendaki niscaya kami dapat membacakan yang

seperti ini, [Al Qur'anJ ini tidak lain hanyalah dongeng-dongengan

or an g-o r an g p ur b ak ala " )
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Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Jika dibacakan kepada
mereka yang kafir terhadap ayat-ayat dari kitab Allah, maka mereka
berkata 

-karena 
sikap bodob mereka dan sikap penolakan mereka

terhadap kebenaran, padahal mereka menyadari batrwa mereka
berdusta dalam ucapan mereka itu-, (ji Jillii'is !,,Karau
lromi menghendaki niscaya lcami dapat membacakan yang seperti ini.,,
Maksudnya adalatr, kalau kami mau, maka kami juga bisa
membacakan ayat-ayat yang dibacakan kepada kami. ft T5,; --t
d;<it Xr>t *(Al eur'an) ini tidak lain hanyalah dongeng-

dongengan orang-orang purbalmla. " Mereka mengatakan batrwa Al
Qur'an yang dibacakan kepada mereka hanyalatr dongeng orang
zaman datrulu.

Kata j$fiadalatr bentuk jamak dari Uata'g:,|. Kata jlfi itu
sendiri adalatr bentuk jarnak yang dijamakkan, karena bentuk tunggal
dari kata !r:"( adalah ]ii. Oentuk jarnak kata"$; adalah 'bi;^
"t:F,Kemudian Uata"jrl,fdiberi bentuk jamrk, yiitu tg;l darr"){"j

Ada sebagian ahli batrasa Arab yang mengatakan batrwa
bentuk tunggal dari kata ibtladalatr ir:ji;t.

Maksud orang-orang musyrik berkata, ldt ft -'j5 
_;,!

al;(it "(Al Qur'an) ini tidak lain hanyalah dongeng-dongengan
orang-orang purbakala," adalah, Al eur'an yang engkau bacakan
kepada kami ini hanyalatr tulisan orang-orang zaman dahulu kala
tentang berita umat-umat terdahulu. Seakan-akan mereka menyatakan
bahwa Nabi Muhammad sAw mengambil ayat-ayat itu dari manusia,
btrkan wahyu yang diberikan Allah kepadanya.

Ahli takwil yang berpendapat seperti pendapat yang telatr kami
sebutkan ini adalatr:
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16030. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata, tentang ayat, liti
Yis iy&i, {6 tr t4".r U6 r1-$;4 isii"Da,

apabila dibacakah kepada mereka ayat-ayat Kami, mereka

berkata, 'Sesungguhnya kami telah mendengar (ayat-ayat

yang seperti ini), lralau kami menghendaki niscaya kami

dapat membacaknn yang seryrti ini'." Ia berkata, "An-
Nadhar bin Al Harts adalatr seorang pedagang yang sering

berdagang ke negeri Persia. Ia sering bertemu para atrli

ibadah yang membaca Injil, ruku dan sujud. Ketika ia

kembali ke Makkatr, ia melihat bahwa telatr diturunkan kitab

suci kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau juga ruku

serta sujud."

An-Nadhar lalu berkata, "Kami telatr mendengarnya, kalau

kami mau, kami juga bisa mengucapkan seperti ini."

Maksudnya adalah yang pernatr ia dengar dari para ahli

ibadah itu. Lalu turun ayat, Gld-'i$6,tit-lt;;+f # 6b
$,6 ',bcirt {6 J " Don apabila dibacakan kcpada mereka

ayat-ayat Kami, mereka berkata, 'Sesungguhnya knmi telah

mendengar (ayat-ayat yang seperti ini), lcalau kami

menghendaki niscaya lrami dapat membacakan yang seperti

ini'." la berkata, *Allah menceritakan apa yang mereka

katakan saat berada di Ma}&ah. Allah juga menceritakan

tentang ucapan mereka, 'u 6$?$ 54ty$11]t3 iL3

A v,:4t1\i1J i3i$1:,L12$ i+fr i;4 'Dan

(ingatlah), ketika mereka (orang'orang musyrik) berkata,

"Ya Allah, jilra betul (Al Qur'an) ini, dialah yang benar dari

sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit,
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atau datangkanlah kepada kami adzab yang pedih." (Qs. Al
Anfaal [8]: 32 )355

16031. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, ia berkata: An-Nadhar bin Al Harits bin Alqamah -
saudara bani Abduddar- sering berdagang ke negeri Herat,

ia mendengar sajak dan ucapan penduduk Herat. Ketika ia
kembali ke Makkah, ia mendengar ucapan Nabi Muhammad

SAW dan Al Qur'an, lalu ia berkata, Gii 'i6 I \1:J 'i
'+fi'i| itfi lyT::i -rLY:"i J\', sesungguhnya trami tetah

mendengar (ayat-ayat yang seperti ini), kalau kami

menghendaW niscaya lcami dapat membacakan yang seperti

ini, (Al Qur'an) ini tidak lain hanyalah dongeng-dongengan

orang-orang purbakala," biltwa maksudnya adalah, sajak-

sajak penduduk Herat.3s6

16032. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada karni, ia

berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syu'batr menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr,
dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Pemuka kaum musyrik
yang terbunuh pada perang Badar adalatr Uqbah bin Abi
Mu'ith, Thu'aimatr bin Ady, dan An-Nadhar bin Al Harits.

Al Miqdad menawan An-Nadhar. Ketika Rasulullah SAW

memerintahkan Al Miqdad untuk membunuhnya, Al Miqdad

berkata, 'Wahai Rasulullatr, dia tawananku'. Rasulullah SAW

lalu bersabda, 'Ia telah mencela kitab Allahi Rasulullah

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Q/623).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1689).

355

356
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SAW kemudian memerintahkan Al Miqdad untuk

membunuhnya. Al Miqdad menjawab, 'Dia adalatr

tawananku'. Rasulullah SAW berkata, 'Ya Allah, berikanlah

lcarunia-Mu kepada Al Miqdad'. Al Miqdad berkata,

'Inilah yang kuinginkan'. Ayat ini tentang An-Nadhar bin

Al Harits, ttit; 4& # tib 'Dan apabila dibacakan

kepada mer eka ayat-qyat Kami'."357

16033. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bisyr

memberitakan kepada kami dari Sa'id bin Jubair, batrwa

Rasulullatr SAW memerintahkan agar membunuh tiga

pembesar Quraisy, yaitu Al Muth'im bin Ady, An-Nadhar

bin Al Harits, dan Uqbatr bin Abi Mu'ith. Ketika Rasulullah

SAW memerintatrkan agar membuntrh An-Nadhar, Al

Miqdad bin Al Aswad berkata "Dia adalatr tawananku.wahai

Rasulultatr." Rasulullah SAW bersabda" "Ia telah mencela

kitab Allah dan Rasul-Nya. " Rasulullah SAW lalu

mengucapkan itu dua atau tiga kali. Rasulullah SAW lalu

berkata, "Ya Allah, berikanlah karunia-Mu kcpada Al

Miqdad." Al Miqdad pun menawan An-Nadhar.358

{too

Ibnu Katsir dalam tafsirnya(616$ dan As-suyrthi dalam Ad-Dwr Al Mantsw
(41504), dinukil dari Ibnu Mardawaih dari Sa'id bin Jubair.

Abu Daud dalan Al Moasil (37) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uytn
(3/313).

357

35t
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*;'A i ++ o fii j rt i 5ft1 41 \]u3 \t-S

@rJ r(q$,J;aioi4;t+W
"Dan (insatldh), ketil<a merel<a (orang-ormtg mu,syrik)

mengatalcmt,'Ya Nlah, jil<abetul (N Qur'an) ini, dialah
ydrrgbenar dari sisi Engkon4 mal,ahujanilahk;ormi dengart

batu dmi langit, atau dntangl<arllah l<epada l<ami dzab
yang pedih'."

(Qs. Al Anfaal [8]: 32)

Takwil firman Altah: :r'e;fi irt( 6fi'l$i 1j5 '43

A ;t:t4 r1*1 J j1ri i €,itA, L{G ;-b:Y, 3*e (Dan

[ingatlahJ, ketika mereka [orang-orang musyrihJ mengatakan, "Ya
Allah, jika betul [Al Qur'anJ ini, dialah yang benar dari sisi

Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau

datangkanlah kepada kami adzab yang pedih.")

Abu Ja'far berkata: Allatr berfirman, "Wahai Muhammad,

ingatlatr apa yang terjadi pada orang-orang yang berkata,5firy7-i71

A 44(.4ji J Yai'ii\C+W iJ;E X* b iiJl it:i,'Ya
Allah, jilra betul [Al Qur'anJ ini, dialah yang benar dari sisi Englmu,

malra hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah

lrepada kami adzab yang pedih.' Maksudnya adalah, ketika Aku

membuat tipu-daya terhadap mereka, Aku timpakan kepada mereka

adzab yang pedih."

Adzr;b itu adalah terbunuhnya mereka dengan pedang saat

perang Badar. Ayat ini berhubungan dengan An-Nadhar bin Al Harits.

Mereka yang berpendapat seperti itu adalatr:
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16034. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bisyr

menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Jubair, tentang ayat,

qt ;$E 5.ry u #ii'; ti$ <r( bL i4-tt1 1]\3 iD
lAi G';U;- "Dan (ingatlah), ketika merela (orang-

orang musyrik) berlrata, 'Ya Allah, jika betul (Al Qur'an) ini,

dialah yang benar dari sisi Englau, mako hujanilah kami

dengan batu dari langit'." Ia berkata, *Ayat ini tentang An-

Nadhar bin Al 11*i6.:r35e

16035. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang ayat, i.+ 'u 6i1; ti:i 5( bL"Jitu
betul (Al Qur'an) ini, dialahyang benar dari sisi Engkau," ia

berkata, "Itu adalah ucapan An-Nadhar bin Al Harits atau

Ibnu Al Harits bin Kaldah."35o

16036. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang ayat, i.ry 'u '6J1 i t3S 5( ol'Jitra
betul [Al Qur'an| ini, dialah yang benar dari sisi Engkau,"

bahwa demikianlah ucapan An-Nadhar bin Al Harits bin

Alqamah bin Kaldah dari bani Abduddar.36r

Ibnu Abu ttatiir aatam tafsirnya (5/1690), Al Baghawi dalarn Ma'atim At
Tanzil (2/624), Ibnu Athiyyah dalarn Al Muharrar Al l{ajiz Q1520), Abu Ja'far
An-Nuhhas dalan Ma'ani Al Qur'an (21149), Al Qurthubi dalam tafsirnya
(7/398), dan Ibnu Al Jauzi dalamZad Al Masir (3/348).
rbid.
Ibid-

360
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16037. ...berkata: Ishaq memberitakan kepada kami, ia berkata:
Abdullah memberitakan kepada kami dari warqa, dari Ibnu
Abu Najih, dari Mujahid, tentang ayat, filiVi, Ghl
i* u "Jiko betul [Al eur'anJ ini, dialah yang benar dari

sisi Engkau," ia berkata, ',Dialah An-Nadhar bin Al Harits
bin Al Kaldah."362

16038. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Thalhatr bin
Amr menceritakan kepada kami dari Atha, ia berkata:
Seorang laki-laki dari bani Abduddar yang bernama An-
Nadhar bin Kaldatr- berkata, b €fi i vi, 4( uy Hli
A v,46# J lz,$'e ,,:t4- E4 j+;E jt* "*

Allah, jika betul (Al Qur'an) ini, dialah yang benar dari sisi
Englcau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau
datangkanlah kepada kami adzab yang pedih.,, Firman,Nya,

vzg ,3-',fi66 jl gr$t; ,,Dan mereka rnengatatran,

'Ya Tuhan kami cepatkanlah untuk kami adzab yang
diperuntulckan bagi kami sebelum hari berhisab,.,, (es.
Shaad t38l: 16) Firman-Nya, ;iiri'{t$:.Ktf VJjr.fij
"Don sesungguhnya kamu datang kepada Kami sendiri-
sendiri sebagaimana kamu Kami ciptalran pada mulanya.,,
(Qs. Al An'aam [6]: 9a) Firman-Nya, @Af i4,j{1jy'"i$I "seseorong telah meminta kcdatanian adzab yang
akan menimpa. Orang-orang lcafrr.'(Qs. Al Ma,aarij [70]: l-

362 Lihat atsaz sebelumnya.
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2) Atha' berkata, "Telah turun beberapa belas ayat dari kitab

Allah tentangnya."363

16039. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, ia berkata: An-Nadhar bin Al Harits berkata, "Ya

Allah, jika yang diucapkan Muhammad adalah suatu

kebenaran dari siJ-uu, 65 J lAi'u';u<-W j+:V

A ;r4,Mapa hujanitah pami dengan batu dari langit,

atau datanglranlah kepada kami adzab yang pedih'' Allah

berfirman, j6 ?tq ".fP iY 'srtrorang telah meminta

lrcdatangan adzab yang akan menimpa'." (Qs' Al Ma'aarij

l7O!: r-2)3&

16040. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam

menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Laits, dari

Mujatrid, tentang ayat, !.yo.i,'a$ iti|$Qt;"Jipa betul

[Al Qur'anJ ini, dialah yang benar dari sisi Engkau"'"

batrwa A[ah berfirman, '"iFI @ ,e6 ,rq 'iiF iY
"seseorang telah meminta kedatangan adzab yang akan

menimpa. Orang-orang lafir." (Qs. Al Ma'aarij [70]: l-2)36s

l6o4L Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang ayat, bL 7i-tJ\ \j6 iti
i .+ u 'a:S i r:S 5?'Don (ingatlah), ketika mereka

3U

365

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (2/625), As-suyuthi dalatn Ad'Durr Al

Mantslur gl55), dengan makna yang sama disebutkan Al Mawardi dalam An-

Nukat wa Al UYun (3R12).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1690).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(5t1690), diriwayatkan dari Ibnu Abbas'
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[orang-orang musyrikJ mengatalam, ,ya Allah, jika betul [Al
Qur'anJ ini, dialah yang benar dari sisi Englcau,...,' Kalimat
ini diucapan oleh orang yang paling dungu dan paling bodoh

di antara umat ini. Semoga Allah memberikan pertolongan

dan ratrmat-Nya kepada mereka. "366

16042. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata,
"Kemudian ia menyebutkan para pemuka euraisy dan

permohonan mereka untuk diri mereka ketika mereka

berkata, 3*" b, 6J1';tlil 5fitL ,Jitu betut [At eur.anJ
ini, dialah yang benar dari sisi Engkau,, yang dibawa oleh
Muhammad, la4ll'e'6C* W il:Y" Ma*a huianilah
kami dengan batu dori langit,, sebagaimana Engkau
menghujani kaum Nabi Luth A ,fff., t$t J ,*ou

datangkanlah kcpada kami adzab yang pedih,. Maksudnya
" adalatr, dengan sebagian adzrib yang pernah Engkau

timpakan kepada umat-umat sebelum kami.,357

Para pakar bahasa Arab berbeda pendapat tentang mastrknya

i aaam kalimat ini. Sebagian atrli bahasa Arab Bashrah berpendapat
batrwa kata '$.11 dengan nashab, karena i merupakan tambahan

dalam kalimat shilah taukid. Seperti tambatran lataz}, li y*g hanya

ditambahkan pada setiap fi'l $ata kerja) yang pasti membutuhkan

khabar. i tutan menjadi sifat terhadap 66, karena kalimat ti '4?)
jn uutantat kalimat sempurna. Kata yang tersembunyi bukan bagian

dari sifat yang jelas, akan tetapi sebagian dari sifat yang

disembunyikan, seperri firman Allah, 't_,;iili 'i 6( cld|j *Tenpr

1* tU* Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1690).
367 Ibnu Hisyam dalam ls-.Sir ah An-Nabautiah e/3ZS).
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merelralah yang menganiaya diri merelra sendiri." (Qs. Az-Zukhruf
p3l: 76). Firman-Nyu, S I, f ';, $t '^r, ;a4 ,,Niscaya kamu

memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling
baik dan yang paling besar pahalanya;'(Qs. Al Muzzammil l73l:20)

Jika Anda berkata, qil.: $ if*j maka $ adalatr sebagai sifat.

Menurut makna ini, mungkin juga bukan sebagai sifat, akan tetapi

sebagai tambahan, sebagaimana makna yang pertama. Mungkin juga

semua kalimat dalam bentuk seperti ini sama seperti ism (kata), maka
kata setelatr ism adalah rafa', baik kalimat setelah ism itts, zhahir
maupun tersembunyi (mudhmar). Demikian menurut bahasa bani
Tamim.

Menurut mereka pul4 batrwa firman Allah, #fr';tlli 5fi\
i-+ 'u "Jika betul (At Qur'an) ini, dialah yang benar dari sisi

Englrau." Firman-Nyu, 'u-,,;$i ?tj,(#t "Tetapi merekalah yang
menganiaya diri mereka sendiri." (Qs. Az-Zukhruf [a3]: 76). Firman-
Nya, # elt f-" '; ;ti '^r. Lai "Niscaya kamu memperoleh

(balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang
paling besar pahalanya." (Qs. Al Muzzammil [73]: 20) Seakan-akan

Anda berkat4 i,{tltr i:iq tf,€ "Bapak-bapak mereka adala}r orang-

orang yang zhalim."

Kata yang tersembunyi (mudhmar) dimasukkan ke dalam !i,
ti'i dan (;.!f sebagai tambahan, dalam konteks kalimat seperti ini.
Tidak dijadikan sebagai sifat karena posisinya sebagai pemisah yang

tujuannya menjelaskan bahwa kalimat setelahnya bukan menjadi sifat
terhadap kalimat sebelumnya. Argumentasi seperti ini tidak dapat

digrurakan pada kalimat yang tidak memiliki khabar.

Sebagian atrli bahasa Arab Kufatr berpendapat bahwa i V^g
merupakan inti kalimat hanya dimasukkan untuk menunjukkan makna
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kalimat yang sebenarnya. Misalnya seseorang berkata, "e'6 U:: "Zaid
berdiri." Kemudian Anda berkata, eri, 

'$ :-)e [ "Bahkan

[sebenamya] Amr yang berdiri." Jadi, lafazh 1i menunjukkan rsz

tertentu. Sedangkan huruf alif dan lam karcna.fi'l yaulrg tertentu yang

merupakan shilah dalam kalimat, berbeda dengan makna i y*rg
biasanya, karena masuk dan keluamya tetap satu dalam sebuah

kalimat. Sedangkan |" aahrn konteks ini tidak demikian. i y*e
masuk sebagai shilah dalam kalimat, posisinya menjadi taukid

(penguat), sama seperti kalimat, * it*: "Aku menemukannya."

Anda mengucapkan kalimat seperti itu bukan sebagai kata keterangan

atau menunjukkan ia sebagai manusia, akan tetapi sebagai taukid

(penguat).36E

coo

& * fot 6ft3";fe?' & A.ti'i 5(- v:

5,U g, {it tr fi.1I f, rj @ 6;h}5. g,
$y,,frj iLl:'$lr3(4(i 4ltr *rAi o

@'o;5.1 i6|f$;'bfiil\
"Dart AJ,ldh sekali.kali tidflk al<f,rl mengadzab mereka,

sedmtgkanwberada di antara merelcd. Dan tidaklah (pula)
Nlcth al<nn mengadTab mereka, sedmrg mereka meminta
artpu:n. Kenapa Nlah tidak rnengadzab merel<,a padahal

rnerelra mengfualangi orcmg unr.tk (mendatangp) Md$idil

36t Lihat Ma'ani Al Qur'an karya Al Fana (l/409 dan 410) dan Ma'ani Al Qur'an
karya Az-Ztjaj Qlal\.
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H m arn, dmr mer el<a bul<artlah or mg ot ang y cr.g b erhak

menguas oriny a? Orurtg' ot utg y orttg b ethak tnenguos ai (ny a)

hanyatahotolng.orcmgydngbettakwa.Tetapil<cbarryal<mt
mereka. adak mengetalrui." (Qs. A1 Anfaal [8]: 33'34)

Takwil firman Allah: 6(Y17r]6yt i4'A.'1i <)\1V,
,+3i * 5,1id {, 61'& i:;Jl fr ,r1@';';}}5- g) * *Xt
)3S (Dan Attah sehali-kali tidak akan mengadzab mereka,

sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah [pula] Allah

akan mengadzab mereka, sedang mereka meminta ampun. Kenapa

Allah tidak mengadzab mereka padahal mereka menghalangi orang

untuk [mendatan giJ Mosiidil Haram)

Abu Ja'far berkata: Ahli takwil berbeda pendapat tentang

penakwilan ayat ini. sebagian berpendapat batrwa takwil ayat, v)

A L$ '&r4.';i <rU "Dan Allah sekali-kali tidak akan

mteigadzab mereka, sedang karnu berada di antara mereko,"

maksudnya adalatr, selama engkau (Nabi Muhammad sAw) berada di

tengalr-tengatr mereka. Ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad

sAw ketika beliau masih menetap di Malftah. Kemudian Nabi

Muhammad SAW pergi dari tengah-tengatr mereka. Akan tetapi kaum

muslim yang masih tinggal di Makkatl tetap memohon ampunan

kepada Allah. Oleh karena itu, setelah Rasulullah SAW pergi dan

kaum muslim di Makkah tetap memohonkan ampunan kepada Allah,

Allah pun menurunk an ayat, 6iri5. {t ;*iJ'isl (t(Y|'oan
tidaklah (pula) Allah alran mengadzab mereka, sedang merefta

meminta ampntn."
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Kemudian kaum muslim yang tertinggal di Makkah itu pergi
dari kehidupan orang kafir, maka Ailah menurunkan adzabnyakepada
orang-orang kafir itu. Ahli takwil yang berpendapat seperti itu adalatr:

16043. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: ya,qub

menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Abi Al Mughirah,
dari Ibnu ltbz4 ia berkata: Ketika Rasulullatr sAw masih
berada di Makkah, Allah menunu:kan ayat, ,iti 6fL f,
blit: i#fr.'non Allah sekali-trali tidak akan mengadzab
mereka, sedang kamu berada di antara mereka,,. Nabi
Muhammad SAW lalu pergi ke Madinah. Allah lalu
menurunkan ayat, 'oi*1 F, &4;) 

^( 
<;( y'e "Dan

tidoklah (pula) Allah alcan mengadzab mereka, sedang
mere ka meminta ampun.,,

Kaum muslim yang masih tertinggal di Makkah tetap
memohon ampun kepada Allatr. Ketika mereka juga pergi
meninggalkan Makkah, Allah menurunkan ayat, Ji ;l f,
,:-ul rj,a (j ,6!ft )+fri * <rr15_ i,5,1 ';;-;:,-
"Kenapa Allah tidak mengadzab mererra padahar mtererra

menghalangi orang untuk (mendatangi) Masjidit Haram, dan
mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya.,,
Allah memberikan izin kepada Nabi Muhammad SAW pada
peristiwa Fathu Makkah (pembebasan kota Makkah). Itulah
adzab yang drjanjikan Allah terhadap mereka.36e

16044. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hushain
memberitakan kepada kami dari Abu Malik, tentang ayat, V2

i,*.1;; &#.':i 5U "Dan Ailah setrali-kati tidak atran

36e Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (5/1693).
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mengadzab mereka, sedang kamu berada di antara mereka."

Maksudnya adalah, selama Nabi Muhammad masih berada di

tengatr-tengatr mereka. 'oiirt {t &SAt <r(Vj
"Dan tidaklah (pula) Allah akan mengadzob mereka, sedang

mereka meminta amlntn." Maksudnya kaum muslimin yang

masih berada di Makkah. '31';;"a;$1;l t7r"Kenapa Allah

tidak mengadzab mereka." Maksudnyq orang-orang kafir
yang berada di Makkah.3To

16045. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin

Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

memberitakan kepada kami dari Hushain, dari Abu Malik,
tentang ayat, &#.'itl <rU V2 "Dan Allah setrati-kati

tidak akan mengadzab mereko." Maksudnya adalatr,

pendudtrk Makkah, selama di sana masih ada kaum muslim

yang memohon ampun untuk sesama kaum muslim.3ll

16046. Ibnu V/aki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin

Isma'il Ar-Razi dan Abu Daud Al Jufri meriwayatkan dari

Ya'qub dari Ja'far, dari Ibnu Abu Abza, tentang ayat, d(Yj
6ii)1{t &SNt "Dan Allah setrati-kati tidak akan

mengadzab mereka sedang mereka meminta ampun," ia

berkata, "Maksudnya adalatr, kaum muslim yang masih

tertinggal di Makkah ketika kaum muslim telah hijratr.

Ketika mereka semua telah pergi daxi Makkah, Allatr

berfirman, {ii fi:'- <1 ;1 6 'Kenapa Allah tidak

mengadzab merekd."\12

370 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uytn (3Bla), Ibnu Athiyyah dalam Al
Muharrar Al Wajiz (21520), dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (511692).

37t lbid.
372 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1693).
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16047. ...berkata: Imran bin uyainah menceritakan kepada kami dari
Hushain dari Abu Malik, tentang ayat, i#fl,,ii <)UV,
#- et "Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadzab

mereka, sedang kamu berada di antara merelca,,, ia berkata,
"Maksudnya adalatr penduduk 1y1okku1r.::373

16048. ...Bapakku memberitatrukan kepada kami dari Salamah bin
Nubaith, dari Adh-Dhahhak, tentang ayat, iirl <_r( y3

'oitiS- {;, i#r;l ,,Dan tidaktah (pula) Ailah atran
mengadzab mereka sedang mereka meminta ampun,,, la
berkata, "Maksudnya adalah, kaum mukmin yang berada di
Makkah." Tentang ayat, qi 6r!:*i_ {r,if 

,i*1,.*1 ;I 6
4l$ji +z::$ "Kenapa Allah tidak mengadzab mereka
padahal mereka menghalangi orang untuk [mendatangiJ
Masjidil Haram," ia berkata, ,Maksudnya adalatr, orang-
orang musyrik di Makkalr.":74

16049.*"...berkata: Abu Khalid menceritakan kepada kami dari
Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang ayat, fi,| 5(y3
6it)q g, ,,*JZ "Dan tidaklah [pulal Ailah atran

mengadzab mereka sedang mereka rneminta ampun,,, ia
berkata, "Maksudnya adalah, orang-orang mukmin yang

masih memohon ampunan Allah dan mereka berada di
tengatr orang-orang kaum kafir itu."375

16050. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:
Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

Lihat at s ar sebe lumnya.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1961), Al Mawardi daram An-Nukat wa Al
Uyun (3BV), dan Ibnu Athiyyah dalatr, Al Muhanar Al Wajiz e/520).
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Ql62s) dan Al eurthubi dalam tafsirnya
(7t38e).
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menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, Yj
lr;ji: ig, &*Nt6("Dan tidaHah (puta) Altah atran

mengadzab mereka sedang merelra meminta ampun," ia

berkata, "Orang-orang mukmin yang bersamamu memohon

ampunan kepada Allah, dan mereka masih berada di Makkah,

sehingga Aku mengeluarkan engkau dan orang-orang

mukmin bersamamu."376

16051. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Ibnu Abbas

berkata, "Allah tidak menjatuhkan siksa kepada suatu negeri

hingga nabi utusan Allah keluar dari negeri itu. Demikian
juga dengan orang-orang beriman yang bersamanya, Allah
menyertakannya sesuai perintatr-Nya. Ayat, 

^l 
6( V3

'o;hii') Ft i** 'Dan tidaklah (pula) Atlah akan

mengadzab mereka sedang merelra meminta ampun',

maksudnya adalah, orang-orang beriman. Kemudian kembali

kepada orang-orang musyrik. '11 '&ii-11 A3 t7j'Kenapa

Alt ah tidak mengadzab rner e ka' ."377

16052. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang ayat, 'rr:-6r'S &fr.':itl <t\1 V, "Dan Atlah

sekali-kali tidak akan mengadzab mereka, sedang kamu

376 Kami tidak menemukan afsar seperti ini dalam referensi yang ada pada kami.
377 AlBaghawi dalarn Ma'alim At-Taruil (21625).
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berado di antara mereka," ia berkata, ..Maksudnya adalah

penduduk 14ukkr1r. : :3 78

Ahli takwil lain berpendapat bahwa makna ayat ini adalah,

Allah tidak akan mengadzab orang-orang musyrik euraisy di
Makkah selama Nabi SAW masih berada di tengah-tengah

mereka, hingga Allah mengeluarkan beliau dari mereka. tij
&J31itl <r?oan tidaHah (pula) Allah atran mengadzab

mereka", sementara orang-orang musyrik ifu mengucapkan,

"Ya Allah, kami mengharapkan ampunan-Mu", dan

ungkapan seperti itu yang mengandung permohonan

ampunan kegada Allah. Mereka berkata, "firman-Nya, li3
{i'1 'f;,t;il ;l'Kenapa Altah tidak mengadzab meretra,,

maksudnya adalatr di akhirat kelak."

Ahli takwil yang berpendapat seperti ini adalah:

16053. Ahmad bin Manshur Ar-Ramadi menceritakan kepada kami,
ia berkata: Abu Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ikrimah menceritakan kepada kami dari Abu Zamil,
dari Ibnu Abbas, "sesungguhnya orang-orang musyrik itu
melakukan thawaf di Baitullah sambil mengucapkan, ,Kami

sambut panggilan-Mu, kami sambut panggilan-Mu, tiada
sekutu bagi-Mu'. Rasulullah SAW berkat4 'Benar, benar'.
Kemudian mereka mengucapkan, 'Kecuali sekutu bagi-Mu
yang Engkau miliki dan yang telah Dia miliki,. Mereka juga

mengucapkan,'Kami mengharapkan ampunan-Mu,. Oleh

karena itu, Allah menurunkan ayat, &#_'jji <rl1V)
'o;j)5-it **fot 6ftie-,V'Dan Attah sekati-

3't Kami tidak menemukal atsar seperti ini berasal dari Ibnu Zaid dalamreferensi
yang ada pada kami.
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lrali tidak akan mengadzab merelca, sedang lcamu berada di

antara mereko. Dan tidaklah (pula) Allah akan mengadzab

mereka, sedang mereka meminta ampun'."

Ibnu Abbas berkat4 "Mereka memiliki dua keselamatan;

karena ada nabi utusan Allah di tengah-tengatr mereka, dan

karena istighfar permohonan ampunan kepada Allah. Ketika

Rasulullatr SAW pergi, yang tersisa adalah istighfar."

Mengenai firman Allah, * 6tA gr';iti'jg:,-'fi ;1 113

'o;iill I :d!J iL1:;art T3(4 ()' 4t}fi r+3i " Kenapa

Allah tidak mengadzab mereka padahal mereka menghalangi

orang untuk (mendatangi) Masjidil Harom, dan mereka

bulranlah orang-orang yang berhak menguasainya? Orang-

orang yang berhak menguasai(nya) hanyalah orang-orang

yang bertabva," ia berkata, "hi adalah adzab di akhirat

kelak." Ada juga yang berkata, "Ifu adalah adzab dunia."37e

16054. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ma'syar

menceritakan kepada kami dari Yazid bin Ruman dan

Muhammad bin Qais, mereka berdua berkata: Orang-orang

Quraisy berkata kepada sesama mereka, "Muhammad adalah

orang yang dimuliakan Allah di antara kita. 5( ol 41
t6!42 W ;+tE i*+ 'v 3tJ1'; (i6'ya Auah, jitra betut

(Al Qur'an) ini, dialah yang benar dari sisi Engkau, maka

hujanilah Kami dengan batu dari langif , pada saat petang

hari." Mereka pun menyesali ucapan mereka itu. Mereka lalu

mengucapkan, "Ya Allah, berikanlah ampunan-Mu." Allalt

37e Al Haitsami dalan Majma' Az-Zawa'id (llll0 dan 61195) serta Al Mawardi
dalarn An-Nukat wa Al lJytn (3BlQ.
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kemudian menurunkan ayat, ;#11) ii,l 5( 6j ,,Dan

tidaklah (pula) Allah akan mengadzab mererra." Hingga ayat,
'oAA-7 " Ti dak m e n ge t ahui.,,3$o

16055. Ibnu Humaid menceritakan kepadaku, ia berkata: salamatr
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata:
orang-orang musyrik itu berkata, "Demi Allah, Alrah tidak
akan mengadz,ab kita jika kita masih memohon ampunan-
Nya. Allah tidak akan mengadzab suatu kaum selama nabi
ada bersama mereka. Hingga seorang nabi dikeluarkan dari
kalangan mereka." Itulah ucapan mereka ketika Rasulullatr
sAw masih berada bersama mereka. Allah lalu berfirman
kepada Rasulullah sAw untuk mengingatkan kebodohan
mereka dan permintaan mereka terhadap diri mereka, H_\i
J ryi' ?r4+,W 

J+;E ix b, ssl j,r:i^ Gi"y
J /i,GJ *Ya Allah, jika betul (Al eur'an) ini, dialah

yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah lcami dengan
batu dari langit," sebagaimana Engkau telah menurunkan
hujan batu kepada kaum Nabi Luth, ketika mereka semakin
memperlihatkan kesalahan mereka.'&#.,i1 511 (,
'o;jlJ-g, fu;)^l <rn ie6V*Dan Artah setrati-

lrali tidak akan mengadzab mereka, sedang kamu berada di
antara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah akan mengadzab
mereka, sedang mereka meminta ampun,,, karena ucapan
mereka,3El meskipun mereka memohon ampunan kepada

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil e1626) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya
(6/66).

syaikh Mahmud syakir menambahkan ungkapan yang dikutip dari sirah lbnu
Hisyam, yaitu, "untuk apa kami memohon ampunan kepada Allatr. sedanekan
Muhammad masih berada di tengah-tengah kami?,, ,:r1'r&r:,- {i ,I'(,

3il
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Allah, seperti ucapan mereka, 4t}ii )+3i * OtU- {t
"Padahal mereko menghalangi orang-orang yang beriman

lrepada Allah dan Rasul-Nya untuk datang lee Masjidil

Haram." Artinya, menghalangi engkau (Muhammad) dan

para pengikutnu.3E2

16056. Al Hasan bin Ash-Shabatr Al Bazzar menceritakan kepada

kami, ...berkata: Abu Burdatr menceritakan kepada kami dari

Abu Mus4 ia berkat4 *Itu terjadi sebelum ada dua

keselamatan, firman Allah, U3\),rfi & fr.'itl 5tL ft
'oiLiS- gt &-.iJAl 6(-'Dan Allah sekali-trali tidak

alwn mengadzab mereka, sedang lramu berada di antara

merelra. Dan tidaHah (pula) Allah akan mengadzab mereka,

sedang mereka meminta ampun'. Nabi Muhammad SAW

telatr hijrah ke Madinatr, sedangkan permohonan ampunan

kepada Allah masih tetap ada pada kamu hingga Hari

Kiamat."3t3

16057. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus bin Abu Ishaq

menceritakan kepada kami dari Amir Abu Al Ktraththab Ats-

Tsauri, ia berkata: Aku mendengar Abu Al Ala' berkata:

Umat Nabi Muhammad SAW memiliki dua keselamatan, dan

salatr satunya telatr pergl, sehingga tinggal tersisa satu.

Firman Allatr,'i( . 6(Yi !ri.-l\ & A.'^ <rU V)

lr;j;'-4 gt ifr* "Dan Allah sekali-trati tidak akan

"Kenapa Allah tidak mengadzab mereka," walaupun engkau (Muhammad)

masih berada di tengah+engah mereka?"
Lihat As-Sirah An-Nabm,iah karyra Ibnu Hisyam Q1325).
Al Baghawi dalan Ma'alim At-Tanzil (21626), Abu Hayyan dalam Al Bahr AI
Muhith (51312), dan Ibnu Athiyyatr dalan Al Muharrar Al Waiiz (21521).

382
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Ahli takwil lain berpendapat bahwa maknanya adalatr, Allatr
tidak akan mengadzabmu selama engkau berada di tengatr-

tengah mereka watrai Mtrhammad, dan Allah tidak akan
mengadzab orang-orang musyrik selama mereka memohon
ampun kepada Allah. Sedangkan jika mereka tidak memohon
.rmpun kepada Allah, maka Allah berfirman, i#i:,-$l;11q
4t/fi )zAi * <-rrai5_ f i,l uKenapa Altah tidak

mengadzab mereka padahal mereka menghalangi orang
untuk (mendatangi) Masjidil Haram?,, Mereka yang

berpendapat seperti ini adalah:

16058. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:
Yazid menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa,id
menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, V2

6i+1 F, fr * {itl <,W', i,i.eV & #.,i1 GtL
"Dan Allah sekoli-kali tidak akon mengadzab mereka,

sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah (puta)

Allah akan mengadzab mereka, sedang mereka meminta

am1ntn," ia berkata, "Mereka tidak memohon ampun kepada

Allah, dan jika mereka memohon ampun kepada Allah maka

mereka pasti tidak ditimpa siksa."

Sebagian ulama berkata" "Ada dua keselamatan y4ng

diturunkan Allah, dan salah satu dari dua keselamatan itu
telatr pergi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sedangkan

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511692),Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6167),
Ibnu Abbas, Abu Musa" Qatadah, dan Abu Al Ala' An-Nahwi.
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keselamatan yang kedua masih dikekalkan Allah sebagai

rahmat di antara kamu, yaltu istighfar, permohonan ampun

dan tobat."385

16059. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, ia berkata: Allah berfirman kepada Rasul-Nya, V,

\ibji4 P{, ;* S',i't <,( Y3 7l'- e',V &'fr.';it <,u
"Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadzab merela,

sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah (pula)

Allah alan mengadzab mereka, sedang mereka meminta

ampun," ia berkata, "Aku tidak akan mengadzab mereka jika

mereka memohon ampun. Jika mereka memohon ampun dan

mengakui segala dosa mereka, tenfulatr mereka orang-orang

yang beriman. Lantas mengapa Aku tidak mengadzab mereka

jika mereka tetap tidak memohon ampun? Mengapa Aku

tidak mengadzab mereka, padatral mereka menghalangi umat

manusia mendatangi Muhammad dan Masjidil Haram?'tr86

16060. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman Allah, 6(V3ii-L$ &#.{11 StUft
iiifl {t &ii ftl "Dan Atlah sekali-trati tidak akan

mengadzab mereka, sedang kamu berada di antara mereka.

Dan tidaHah (pula) Allah akan mengadzab mereka, sedang

Lthat atsm sebelumnya.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511692 dan 1693). Dalam dua atsar terpisah,
namun masih satu sanad. Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Wn (3/314) dan
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31351).

3t5
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tnereko meminta ompun,,, ia berkata, .,Jika mereka memohon
ampun maka Aku pasti tidak mengadzab mereka.,,387

Ahli takwil lain berpendapat bahwa makna ayat ini adalah,

"Allah tidak akan mengadzab mereka jika mereka memeluk
agama Islam." Menwut merek4 permohonan ampun dalam
konteks ini adalatr masuknya mereka ke dalam agama Islam.
Mereka yang berpendapat seperti ini adalah:

16061. sawwar bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdul Malik bin Ash-shabah menceritakan kepada kami, ia
berkata: Imran bin Hudair menceritakan kepada kami dari
Ikrimah, tentang ayat, d(Yj\i.a$ &fr.,;ll GUf,
3;jjq i, &;nt ,Dan Altah setrati-trati tidak atran
rnengadzab mereka, sedang lramu berada di antara mereka.
Dan tidaHah (pula) Allah akan mengadzab mereka, sedang
mereka meminta ampun,,, ia berkata, ..Mereka minta agar
diturunkan adzab kepada mereka, maka Allah menjawab
bahwa Dia tidak akan mengadzab mereka selama beliau
(Muhammad) masih berada di tengah mereka. Allah juga
tidak akan mengadzab mereka jika mereka masuk ke dalam
agama Islam."388

16062. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari
Mujahid, tentang ayat, !rf. -tV yang artinya, ,,Selama

engkau (Muhammad) masih berada di tengah-tengah

lll n Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3Bt\3tt AI Mawardi dalan An-Nukat wa it w, el3l4) dan Al Baghawi dalam
Ma' alim At-Tanzil (21 626).
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mereka." Makna ayat, 6i1!:Jii{2"Sedang mereka meminta

ampun" adalah, jika mereka masuk ke dalam agamalslam.38e

16063. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang uyut, l,S-& '&n'1\ <r\LV1 "Dan

Allah sekali-kali tidak akan mengadzab merela, sedang

kamu berada di antara merelca," batrwa maksudnya adalah,

berada di tengah-tengatr mereka. Makna ayat, litl <t( Yi
3iril gt i#S "Dan tidaHah (puta) Attah akan

mengadzab mereka, sedang mereka meminta ampun." la
mengatakan: Sedangkan mereka dalam keadaan Islam ;1(,
6t*- {r frf i{:,.J1 "Krrop, Altah tidak mengadzab

mereka padahal merelca menghalangi," maksudnya adakatr

orang-orang Quraish 4lQfr ++3i iF "Orang untuk

(mendatangi) Masj idil Haram."3eo

16064. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin
Ubaidullah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih,

dari Mujahid, tentang ayat, lS.{rV '&fi.'irt 5(u f,
"Dan Allah selali-lcali tidak akan mengadzab mereka,

sedang kamu berada di antara merelca," ia berkata, "Berada

di tengah-tengah mereka." Mengenai makna ayat, litl<:(Vi
lr;j)'4 F;t i*Ji "Dan tidaklah (pula) Allah akan

Mujahid dalam tafsirnya (l/262),Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1692),
Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Qur'm Qllsl), dan Ibnu Al Jauzi
dalam Zad Al Masir (3 13 5 l).
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail Q1626).
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mengadzab mereka, sedang mereka meminta ampun,,, ia
berkata, "Masuknya mereka ke dalam agama Islam.,,3et

Ahli takwil lain berpendapat batrwa makna ayat tersebut
adalah, "Ada di antara mereka yang terlebih datrulu diberi karunia
oleh Allah sehingga memeluk agama Islam." Mereka yang
berpendapat seperti itu adalatr:

16065. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

^y^t, liiJ;fi, &n'lttt 5U fr,, Dan Ailah sekoti-tcali
tidak akan mengadzob mereka, sedang kamu berada di
antara mereka," ia berkata, ..Allah tidak akan mengadzab
suafu kaum selama para nabi mereka masih berada di tengatr-
tengah mereka, hingga Allah mengeluarkan para nabi itu dari
mereka." Mengenai firman Allah, {r &*Af 6(V.,

,t.a..bgiLl "Dan tidaHah (pula) Allah akan mengadzab
mereka, sedang mereka meminta ampun,,, ia berkata, ..Di

antara mereka ada yang terlebih dahulu diberi karunia oleh
Allah dengan memperoleh keimanan. Itulah makna
permohonan ampunan 'fi, ,&{:.$1 ;l tij,,Kenapa Allah
tidak mengadzab mereka padahat mereka." oleh karena itu,
Allah mengadzab mereka dengan pedang saat perang
Badar.3e2

Mujahid dalam tafsirnya (t262),Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (slt6gz),
tctapi beliau hanya menyebutkan bagian terakhir dai atso tersebu! .,Jika
mereka masuk ke dalam agama Islarn " yang berasal dari ucapan Ilqimah.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (sll69i dan 1693) dalam dua a$ar yanil
berbeda.
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Ahli takwil yang lain berpendapat bahwa makna ayat tersebut

adalah, "Allatl tidak akan mengadzab mereka selama mereka masih

melaksanakan shalat." Mereka yang berpendapat seperti ini adalah:

16066. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatt

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

ayat,'ttilfJi {' &SNt 6(V3 " Dan tidaktah (puta)

Allah akan mengadzab mereka, sedang mereka meminta

ompun," bahwa maksudnya adalah, selama mereka

melaksanakan shalat. Mereka yang dimaksud di sini adalatr

penduduk Makkah saat itu.3e3

16067. Musa bin Abdurratrman Al Masruqi menceritakan kepadaku,

ia berkata: Husein Al Ju'fi menceritakan kepada kami dari

Za'idah, dari Manshur, dari Mujahid, tentang ayat, g)

6i,)i4 {' &'{,) fii 6rc3ir}-e$ fr fi.';rt 6u
"Dan Alloh sekali-kali tidak akan mengadzab merekn,

sedang knmu berada di antara mereka. Dan tidaldah (pla)
Allah akan mengadzab mereka, sedang mereka meminta

ampun," ia berkata "Mereka melaksanakan shalat."394

16068. Diceritakan kepadaku dari Al Husein bin Al Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak bin Muzahim berkata, tentang ayat, I$ StLft
'frf. 6V &#. "Dan Allah sekati-trali tidak akan

mengadzab mereka, sedang kamu berada di antara merelca,"

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31351) dan Ibnu Athiyyah dalam Al
Muharrar Al llajiz Q1522).
Ibid.
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batrwa maksudnya adalah, penduduk Makkah. Allah
berfirman, "Aku tidak akan mengadzabmu selama

Muhammad masih berada di tengah-tengahmu.,, Allatr
kemudian berfirman, l):)ilir &*Xtt 5fti ,,Dan

tidaklah (pula) Allah akon mengadzab rnereka, sedang
mereka meminta ampun." Yaifu beriman dan melaksanakan

shalat.3e5

16069- Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Manshtr, dari Mujahid,
tentang ayat, 'oibil {, &{:,fitl 6rc3 'Dan Ailah
sekali-lcali tidak akan mengadzab mereko, sedang kamu

berada di antara mereka," ia berkata, ,.Mereka

melaksanakan shalat. "396

Ahli takwil lainnya berpendapat bahwa makna ayat ini
adalatr, "Allah tidak akan mengadzab orang-orang musyrik
selama mereka memohon ampun." Ayat ini labt di-nasaWt

oleh ayat, 4t/i *.Si g Grl:v- {r,$,ii:,-*l ;I6j
"Kenapa Allah tidak mengadzab mereka padahal rnereka

menghalangi orang untuk [mendatangiJ Masjidil Haram.,,

Ahli takwil yang berpendapat sepeni ini adalah:

16070. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: yatrya

bin Wadhih menceritakan kepada kami dari Al Husein bin
Waqid, dari Yazid An-Nahwi, dari Ikrimatr dan Al Hasan Al
Bashri, mereka berdua berkata: Allah berfirman dalam surah

Ibnu Al Jauzi dalam zad Al Masir (3R51) dan Abu Hayyan dalam At Baltr Al
Muhith (5/313).
Ibnu Athilryatr dalam ll Muhurr Al Wajiz QlSn) dan Abu Halyan da/rarrr- At
Bahr Al Muhith(51313).
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Ar Anfaal, &*Nt 6{Y16.;V &9.'1i6\4(,
'oib!'-:2 

iK3 "Dan Allah selroti-koti tidak akan mengadzab

merekn, sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah

(pula) Allah akan mengadzab merel(a, sedang mereka

meminta ampun." Ayat ini lalu di-nasakh oleh ayat

berikutnya, {ii 'fir:'- JI fi (, "yrnopo Allah tidak

mengadzab mereka." Hingga ayat, iK q 6i,fl Wi
<r${3 " Maka r as akanl ah adzab di s e b ab lan ke kafi r anmu

ittt." (Qs. Al Anfaal [8]: 34-35) Orang-orang musyrik

Makkah itu lalu mati karena kelaparan dan dalam keadaan

terkepung.3eT

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling utama menurutku

adalah yang mengatakan batrwa takwil ayat ini: Allah tidak akan

mengadzab mereka selama engkau masih menetap di tengatr-tengatr

mereka wahai Muhammad, hingga Aku mengeluarkan engkau dari

tengatr-tengatr mereka, katena Aku tidak akan membinasakan suatu

negeri selama di negeri itu masih ada nabi.

Allah juga tidak akan mengadzab mereka selama mereka

memohon ampunan atas dosa dan kekafiran mereka. Akan tetapi

mereka tidak memohon atas semua itu, bahkan mereka terus

melakukannya, maka mereka berhak ditimpa adzab. Sebagaimana

ungkapan, "Aku tidak akan berbuat baik kepadamu selama engkau

berbuat jelek kepadaku." Maksudnya, aku tidak akan berbuat baik

kepadamu jika engkau berbuat jelek kepadaku. Jika engkau berbuat

jelek kepadaku maka aku tidak akan berbuat baik kepadamu. Akan

tetapi aku akan berbuat baik kepadamu jika engkau tidak berbuat jelek

kepadaku. Demikian pula dengan ungkapan dalam ayat ini.

3e7 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511693).
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Allah kemudian berfirman, * 6rU fi'fi'ii;Ji ;7 t15

4$fi *"3i "Kenapa Altah tidak mengadzab mereka padahal
merelca menghalangi orang untuk (mendatangi) Masjidil Haram."
Maksudnya adalah, apa yang mencegatr Allah untuk mengadzab

mereka, sedangkan mereka tidak memohon ampun kepada Allah atas

kekafiran mereka, serta tidak mau beriman kepada-Nya? Bahkan

mereka menghalangi orang-orang yang beriman kepada Allah dan

Rasul-Nya untuk mendatangi Masjidil Haram.

Kami katakan batrwa pendapat ini lebih utama karena orang-

orang musyrik Makkah meminta agat adzab mereka disegerakan.

Mereka berkata, "Ya Allah, jika yang dibawa Muhammad adalah

kebenaran, maka turunkanlah hujan batu dari langit kepada kami, atau

timpakanlatr adzab yang pedih." Allah lalu berkata kepada nabi-Nya,
"Aku tidak akan mengadzab mereka selama engkau masih berada di
tengah-tengah mereka, dan Aku juga tidak akan mengadzab mereka
jika mereka memohon ampun. Namun setelah engkau pergi dari

mereka dan mereka menghalangi orang-orang untuk mendatangi

Masjidil Haram, maka mengapa Aku tidak mengadzab mereka?"

Allah memberitahu mereka kondisi turunnya adzab itu, yaitu

setelah Allah mengeluarkan Nabi Muhammad SAW dari tengah-

tengah mereka. Tidak ada kemungkinan mereka akan dihindarkan dari

adzab di akhirat kelak. Memang mereka telah minta agu adzab itu
disegerakan di dunia, akan tetapi tidak diragukan lagi mereka juga

akan diadzab di akhirat kelak. Bahkan disegerakannya adzab itu bagi

mereka pada perang Badar merupakan dalil yang paling jelas bahwa

penakwilan ayat ini adalah seperti yang kami sebutkan.

Juga tidak ada kemungkinan bahwa ayat, F**'il <r(V3
'oirii-T i{2 "Do, tidaHah (puta) Altah akan mengadzab mereka,
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sedang merekn meminta ampun," ditujukan kepada orang-orang

mukmin. Ayat ini dalam konteks berita tentang orang-orang musyrik

dan tindakan yang dilaktrkan Allah terhadap mereka. Tidak ada dalil

yang menyatakan bahwa berita tentang orang-orang musyrik itu telatr

berakhir. Oleh sebab itu, berita ini tentang orang-orang musyrik.

Tidak terdapat perbedaan pendapat dalam penakwilan ayat ini di

kalangan ahli takwil.

Juga tidak ada kemungkinan bagi pendapat yang mengatakan

batrwa ayat ini telah mansufut oleh ayat, 13'11 tri;iil ;l q
4l#S )'3i d; <rtQ"Kenapa Allah tidak mrengadzab merepa

padahal mereka menghalangi orang untuk (mendatangi) Masjidil

Haram," karena ayat, ';:jll!i; gt &'{:,'.iill 6ft't"Dan tidaHah

(pula) Allah akan mengadzab merelca, sedang mereka meminta

ampun," merupakan pemberitatruan. Nasakh tidak terjadi pada

pemberitahuan dan hanya terjadi pada perintah dan larangan. ".

Para pakar bahasa Arab berbeda pendapat tentang masuknya

huruf llf dalam ayat, {itl 'f;ri- 11 fr tTr "Kenapa Altah tidak

mengadzab mereka."

Sebagian ahli nahwu Bashrah berpendapat batrwa li adalah

tambatran. Huruf t t"tut berfungsi sebagaimana mestinya, maka irf

adalah tambatran.

Dalam syair disebutkan:

# Ar*l't} 1't'St A a:;i i otrbb'6J't'J

"Kalaulah suht Ghathafan tidak bersalah kepadaht
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Pastilah para pemuknnya mengecam (Jmar."3e8

Akan tetapi sebagian pakar batrasa Arab mengingkari itu.

Menurut mereka huruf bf musuk ke dalam kalimat untuk menunjukkan
makna yang benar, karena makna lafazh ;1 qradalah "Apakatr yang

mencegatr mereka untuk disiksa?" Lalu dimasukkan huruf !f untuk
menunjukkan kebenaran makna ini. Ditambatrkannya huruf I untuk

menunjukkan bahwa maknanya adalah pengingkaran, sebab makna

mence gah adalah pengingkaran.

Mentirut mereka, makna huruf t duturn bait syair ini benar,

karena jika pengingkaran itu masuk ke dalam kalimat pengingkaran,

maka berubah menjadi pemberitatruan. Apakah Anda tidak
memperhatikan ungkap* q,i 'd U-: 6 "Zaidhanya berdiri?" Dengan

ungkapan ini Anda telatr mewajibkan Zaid harrya berdiri. Demikian
juga dengan huruf t y*g masuk ke dalam bait syair ini.

Takwil firman Allah: 'b;n5i $;::fiJ tyi:iqJ f3\1 6
'b;'q! {iU';#: (Dan mereka bukantah otang-orang yang

berhak menguasainya? Orang-orang yang berhak menguasailnyal

hanyalah orang-orang yang bertakwa Tetapi kebanyakan mereka

tidak mengetahuf

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Kenapa Allah tidak
mengadzab mereka, padatral mereka menghalangi orang-orang untuk

mendatangi Masjidil Haram? Mereka bukanlah para penolong Allah,
karena para penolong Allatr hanyalah orang-orang yang bertakwa

3et Bait syair ini disebutkan dalam Diwan Al Farazdaq yang berjudul UiS jU

"Pr. 
p666 syair ini Al Farazdaq menyindir Umar bin Al Hubair6h al

Mamduh. Lthat Diwan Al Farazdaq (11230). Dalam riwayat Diwan Al Farazdaq
disebutkan, e*f ]]i "mereka yangmemiliki impian'.
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kepada Allatr dengan melaksanakan kewajiban dan menjauhi

perbuatan maksiat. Firman Allah, '{;'\;.1 iiU i#; "Tetapi
lrcbanyakan mereka tidok mengetahui," maksudnya adalah,

kebanyakan orang-orang musynk tidak mengetahui bahwa para

penolong Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Batrkan mereka

menyangka bahwa merekalatr para penolong Allah.

Ahli takwil berpendapat seperti pendapat yang kami sebutkan

ini, di antara mereka adalah:

1607l. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-
suddi, tentang ayat, lr;ifii 1:dgf iy;:'p5 fl(e 6
"Dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak

menguasainya? Orang-orang yang berhak menguasai(nya)

hanyalah orang-orang yang bertalota," ia berkata, '.IVlereka

adalatr para satrabat Rasulullatr SAW.D3ee

16072. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid,tentangayat"$jii!1$Fd8;lil"orang-orangyang
berhak menguasai(nya) hanyalah orang-orang yang

bertalcvta," bahwa para penolong Allatr adalatr orang-orang

bertakwa saja.aoo

16073. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511694) dan Al Mawardi dalam An-Nulcat wa
At Wn (3Alr.
Ibid.
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menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, dengan redaksi yang semisalnya.

16074. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang ayat, f,
'b;it\ 1;dg;1 iyi:'Q;l VU "Dan mereka butrantah

orang-orang yang berhak menguasainya? Orang-orang yang

berhak menguasai(nya) hanyalah orang-orang yang

bertalota," yaitu orang-orang yang mengharamkan apa yang

diharamkan oleh Allatr, dan mereka melaksanakan shalat.

Maksudnya adalatr engkau watrai Muhammad, dan orang-

orang yang beriman kepadamu . 'b;:C3- 1 ijA ';#;
" Tetapi trebanyatran mer eka tidak mengetahui.i'aor

ccc

WX U*; /-lU, i y *i'.,.-b- "f+J,4 irKvi

@G,jK *Kq4&{\
"Sembahrycmg rnereba di sekitar Bait;,lllah ia4lorin tidak
hanyalah siulan dm |rapul<an tangan. Maka rasalcanlah

adzoh dis eb abl<m l<cl,af ir mtrw iht."
(Qs. Al Anfaal [8]: 35)

Ibnu Hisyam dalam ls-Srrah An-Nabm'iyah Q1325), tetapi ia berkata, "Orang-
orang yang mengharamkan apa yang diharamkan Allah." Bukan kalimat,
"Orang-orang yang pergi dari kota Makkah." Menurutku kalimat ini lebih
benar.
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rakwil firman Attah: i4){t .*ji --*-';+i4 i'fti
@ <r;)KJ ;Kq.4tili13il,'t-*i gembaiyans mereka di

sekitar Baitullah itu, lain tidak hanyalah siulan dan tepukan

tangan. Maka rasakanlah adzab disebabkan kehaliranmu itu)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Mengapa Allah tidak

mengadzab orang-orang musyrik itu, padahal mereka menghalangi

orang-orang mengunjungi Masjidil Haram, tempat mereka

melaksanakan shalat dan ibadah kepada Allah, padatral mereka

bukanlatr para penolong Allah? Batrkan para penolong Allatr itu
adalah orang-orang yang mereka halangi untuk mengunjungi Masjidil

Haram, padatral orang-orang musyrik itu tidak melaksanakan shalat di

Masjidil Haram."

Firman Allah, ,;$i 't , '&til ir( YS "sembahyang

merelm di sekitar Baitullah irz," maksudnya adalatr sembahyang yang

mereka laksanakan di sekitar Baitullah (Ka'bah) i\4 {!f,*yAuf,
siulan. Penggunaan kata ini dalam kalimat adalatr, *i*i r:k'r*-.

Ada yang berpendapat bahwa makna '$Jii adalah, seseorang

menjalin kedua tangannya, kemudian meletakkannya ke mulutrya,

lalu ia berteriak. Dalam sebuah ungkapan disebutkan, ltltr tt dl,
i€Jy*gartinya hewan itu mengeluarkan angln.

Ada yang berpendapat bahwa kata 33ii digunakan untuk

menunjukkan bokong (hewan) yang terlihat. Oleh sebab itu, bokong

juga disebut dengan ;i#i. Mereka yang menyebut seperti itu
diantaranya adalatr penyair bernama Antarah:

ptr' gy'^U-;'r<r: r'r;.l *; -!,." ,y,
"Suami wanita itu aht tinggalkan dalam keadaan mendebat
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Wat lehernya menonjol dan berbunyi seperti tulang rahang atas."402

Ucapan Ath-Tharimmah dalam syair,

)VYt.1 W.t;'6rt y *rcY'r\ ut
"Ia selamat untukyang pertamanya dengan bantahan terjago

Si s i - s i s inya b e r b unyi kar e na he ndak t e rb e I ah. "4 0 3

Makna t<ata 
:$rili 

adalah tepuk tangan. Penggunaannya dalam

kalimat adalatr 4y $:ei- ,s'b. Kata',b a*, 19b ^"neandgng
makna yang sama, yaitu tepuk tangan. Ahli takwil yang berpendapat

seperti pendapat yang kami sebutkan ini adalatr:

16075. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku
menceritakan kepada kami dari Musa bin Qais, dari Hajar bin
Anbas, tentang ayat, '^S-*; i\1) *l "utn tidak
hanyalah siulan dan teptlcan tangan," ia berkata, ..Makna

Bait syair ini disebutkan dalam Diwan Aqarah, dlfugip dari kumpulan syairnya
yang ierkenal dengan judul p3l u ir$t'ttf" ,F *apakah penyair akan
meninggalkan masa silam". ' '
y3t<na [a9 ,!b "dul*, 

suami. Dalam bentukJ5 , t.,"pi mengandung makna
F dan Jetii . ljti adalah wanita yang telah bersuami, karena ia tidak
membutuhkin lelaft 1ain.
Ada pendapat yang mengatakan bahwa $ri adalatr wanita yang sangat cantik,
atau wanita yang tinggal di rumah keddd orang tuanya serta belum menikah.
Berasal dari kalimat yang mengandung makna batrwa seseorang itu tidak
membututrkan tuatg.Jempat jika ia menetap di tempat itu.
Maloa kata ijrj-:ilt adalatr tempat berlindung manusia atau hewan saat
ketakutan.
Makna kata li#i ud"f*, siulan.
Makna fiii "AA* 

bagian bibir atas.
Lihat Dtwan Antarah (hal. 24). Bait syair ini juga disebutkan dalarn Tafsir Al
Qurtlrubi (71400).
Bait syair ini disebutkan dalam Diwan Ath-Tharimmai. Disebutkan oleh Ibnu
Athiyfh drJiam Al Muhsrt Al Wajiz Ql 523).
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fitz ) ^s^t^t^ ^:--r^- .,^, 
r-o\=:r adalah siulan. Sedangkan \,t'"i adalatr tepuk

tangan."4o4

rcA76. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

ayat, 't-*; i\4) {t .*Ji '* ';+fr 1'( Yi
"sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu, lain tidak

hanyalah siulan dan tepukan tongan," ia berkata"

"Makna il4)adalah siulan. Sedangkan lirZ ualrn tepnk

tangan.'/05

16077. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, l1't

l-+Si iuUl $1, 4i '^+ '&riA 'o("sembahyang

merela di sekitar Baitullah itu, lain tidak hanyalah siulan

dan tepukan tangan," ia berkata, *Shalatnya orang-orang

musyrik itu di sisi Baitullah, dengan cara siulan dan berteptrk

tangan.'{06

16078. Muhammad bin Imaratr Al Asadi menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ubaidullah bin Musa menceritakan kepada kami, ia

berkata: Fudhail memberitakan kepada kami dari Athiyyah,

tentang ayat, 
ez-S-qAj itUl{t .*Ji'*';+V i'(Yi

"sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu, lain tidak

o* Abu Ubaidatr dalan Majaz Al Qar'an (11246),Ibnu Katsir dalam tafsirnya
(6171\, dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511695).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511695), Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al
Uyn (31315), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Toail Q1627).
Ibid.
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hanyalah siulan dan tepulcan tangon,,, ia berkata, ..Dengan

tepuk tangan dan siulan."4o7

16079. Ibnu waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku
menceritakan kepada kami dari eurrah bin Khalid dari
Athiyyah, dari Ibnu Umar, ia berkata, .,Makna il4,adalah
siulan. Sedangkan i"; uaAun tepuk tangan.,, Ibnu Umar
lalu memiringkan pipinya ke samping.ao8

16080. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ar Husein
menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki menceritakan

kepada kami dari Qurrah bin Khalid, dari Athiyyah, dari Ibnu
Umar, tentang ayat, iU) {t.*Ji '+'&jA ir(yS
1z ozz ,,n_4iry "Sembahyang merela di sekitar Baitullah rtu, lain
tidak hanyalah siulan dan tepukan tangon,,, ia berkata,

"Makna kata '.U) aan i;-.rii adalah siulan dan tepuk
tangan."4@

16081. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al easim
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

Muhammad bin Al Husein bercerita dari eurrah bin Khalid,
dari Athiyyah Al Aufi, dari Ibnu Umar, ia berkata, ..Makna

litz j ^:^r-r- -: t ^ ''oet adalah siulan' Sedangkan t-r, adalatr tepuk
tangan."4to

16082. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Amir menceritakan kepada kami, ia berkata: eurratr

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511695), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uytn (3/315), dan Al Baghawi dalan Ma'alim At-Tanzit e1627).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511695 dan 1696), dalam dua arsarterpisah.
Al Mawardi dalam An-Nukat wa AI Uyun (3l3li). Al Baghawi dalam Ma,alim
At-Tanzil (21627), dan Abu Hayyan dalarnAl Bahr Al Muhith (5/315).
Lihat at s ar sebelumnya.
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menceritakan kepada kami dari Athiyyah, dari Ibnu lJmar,

tentang ayat,'t-45j {U, {t,.*Ji '*';+V i'(Vi
"Sembahyang mereko di sekitar Baitullah itu, lain tidak

hanyalah siulan dan tepukan tangan," ia berkata, "Makna

kata i\L) aan'U-tiaSadalah siulan dan tepuk tangan."

Qurrah berkata, "Athiyyatr menceritakan kepada kami

tentang apa yang dilakukan Ibnu Umar, ia bersiul sambil

memiringkan pipinya, sementara kedua tangannya bertepuk

tangan."4ll

16083. Yunus menceritakan kepadaktr, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitakan kepada l6ami, ia berkata: Bakar bin Mudharr

memberitakan kepadalcu dari Ja'far bin Rabi'ah, ia berkata:

Aku mendengar Abu Salamah bin Abdunatrman bin Auf
berkata, tentang firman Allah, {t.*Ji '*';}V 'ct(Yi

"453j ilU, "sembahyang mereko di s'ekitar Baitullah

itu, lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan." Bakar

berkata: Ja'far menggenggam kedua tangannya, kemudian ia

meniupkan suara ke dalarnny4 sebagaimana Abu Salamatr

mengucapkan seperti itu kepadanya.al2

16084. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Makna ila(4,
adalah siulan. Sedangkan'r;-"A 

^aAuntepuk 
tangan.'/ I 3

4rr Ibnu Katsir dalam tafsirnya(6t72).
arz Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun(3/3 I 5).
4r3 Mujalrid dalam tafsirnya(1D62) dan Ib,nu Abu Hatim dalam tafsirnya(5/1696).
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16085. ...berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Salamah bin Sabur menceritakan kepada kami dari
Athiyyah, dari Ibnu Umar, tentang ayat, '*:2'f+j6 ';r(Y3

'^:-*i {14) {t .*Ji "sembahyang meretca di sekitar
Baitullah itu, lain tidok hanyalah siulan dan tepulran

tangan," ia berkata, *Itu adalatr siulan dan tepr:k tangan.,,4l4

16086. ...berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Fudhail bin Marzuq menceritakan kepada kami dari
Athiyyah, dari Ibnu Umar, dengan redaksi yang semisalnya.

16087. Ibnu Waki' menceritakan kepada karni, ia berkata: Habwaih
Abu Yazid menceritakan kepada karni dari ya'qub, dari
Ja'far, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata,

"Orang-orang Quraisy melaksanakan thawaf di Baitullatl
dalam keadaan telanjang dengan bersiul dan bertepuk tangan.

Oleh karena itu, Allatr menrunkan ayat, -$i $i4i;g ii
-yb. '6 'Katakanlah "siapakah yang mengharamkan

perhiasan dari Allah lwtg telah dikcluarkan-Nya untuk
hamba-lumba-Nyo".' (Qs. Al A'raaf l7l: 32) Mereka
diperintatrkan untuk memakai pakaian.'{ I 5

16088. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Himmani menceritakan kepada kami, ia berkata: Syarik

menceritakan kepada kami dari Salim, dari Sa'id, ia berkata,

"Orang-orang Quraisy menghalang-halangi dan mengejek

Rasulullatr SAW ketika beliau melaksanakan thawaf, mereka

bersiul dan bertepuk tangan. Lalu turunlah ayat, ir( VS

Kami tidak menemukan atsu dengan lafazh seperti ini. Lihat maknanya dalam
An-Nukat wa Al Uytn karya Al Mawardi (3/3 l5).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1696), Al Baghawi dalam Ma,alim At-
Tanzil Q1627), dan Asy-Syaukani dalan Fath Al Qadir (hal. 664).

4t4
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'';-rSii\'*"{t..*if '*';+i1'sembahvangmeretra

di sekitar Baitullah itu, lain tidak hanyalah siulan dan

tepukan tangan'."416

16089. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepadaku dari Suffan, dari Manshur, dari

Mujatrid, tentang ayat, ,'.U7 {1 Uut*u mereka meniup

tangan mereka. Makna i.t; aaAaLtepuk tangan.alT

16090. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujalrid, tentang ayat, ''4*; 'U $y "Larn trdak

hanyalah siulan dan tepukan tangan," ia berkata,

"Makna /.\U, adalah memasukkan jari tangan ke mulut.

Sedangkan 'ii t adalah tepuk tangan, mereka melakukan

kedua perbuatan itu terhadap Rasulullatr SAW."4I8

16091. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah

menceritakan kepada kami dari Warqa; dari Ibnu Abu Najih,

dari Mujahid, makna yang sama, hanya saja ia tidak

menyebutkan kata shalat.ale

16092. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, ia berkata, "Makna

kata i\4) adalatr, mereka memasukkan jari tangan ke

116 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Q1627), tetapi ia berkata, "Beberapa

orang dari bani Abduddar menghalang-halangi...." Diriwayatkan dari Mujahid.
ar7 Muiahid dalam tafsirnya (1D62).
4rt Al Qurthubi dalam tafsirnyaQA00).
are Abu Hayyan dalanAl Bahr Al Muhith(5/315).
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mulut mereka. Sedangkan zil6 adalatr tepuk tangan.

Beberapa orang dari bani Abduddar melakukan itu secara

bersama-sama ketika Nabi Muhammad SAW sedang

melaksanakan shalat. "42o

16093. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Thalhah bin
Amr menceritakan kepadq kami dari Sa'id bin Jubair, tentang

ayat, 
et-tZi {A) I ,.# ^+ 

'&rJ6 'o( ya
"Sembahyang mereka di sehitar Baitullah itu, lain tidak
hanyalah siulan dan tepukan tangan," bahwa mereka

mengeluarkan suara dari sela jari-jari tangan.

Ahmad berkat4 "Menurutku itu adalah tiupan, dan termasuk

di dalamnya adalah siulan. Sa'id bin Jubair memperlihatkan
kepadaku tempat orang-orang kafir Quraisy melakukan itu,
yaitu aratr bukit Abu Qubais.'/2r

16094. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq bin
Sulaiman menceritakan kepadaku, ia berkata: Thalhatr bin
Amr memberitakan kepada kami dari Sa'id bin Jubair,

tentang firman Allah, iLL) it *"Jf '*';+V i,(YS
"^S-+.Xi "sembahyang mereka di sefitar Baitutlah itu, lain

tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan," ia berkata,

"Makna i\U) adalatr, mereka menjalin jari-jemari tangan

mereka, kemudian meniupnya sehingga mengeluarkan suara.

Sa'id bin Jubair menunjtrkkan kepadaku tempat orang-orang

kafir Quraisy melakukan itu, para aratr bukit Abu Qubais.',4D

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Q1627).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511696).
Ibid.
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16095. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Harb

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Lahi'atl

menceritakan kepada kami dari Ja'fu bin Rabi'atr, dari Abu

Salamatr bin Abdunahman, tentang ayat, 
e4+5i ftan Jy

"Lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan," ia berkata,

" i(4) adalah tiupan (ia menunjukkan telapak tangannya

ke aratr mulutnya), sedangkan "'r;-t'r< adrlrhtepuk tangan."423

16096. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Al

Muharibi menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-

Dhahhak, ia berkata" " i\4)adalah siulan. Sedangkan ij-.rlaf

adalatr tepuk tangan.'{24

16097. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin

Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

memberitakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-

Dhahhak, dengan redaksi yang semisalnya.

16098. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kgfada kami dari Qatadatr, tentang ayag 'l;c)f+i1 it(Vi
'^S-*i ill) {t *Ji "sembahyang mireka di sekitar

Baitullah ittt, lain tidak hanyalah siulan dan teptkan

tangan," ia berkata, "Kami meriwayatkan hadits

tentang i\4)yaitu tepuk tangan. Sedangkan iiri; uaa*,

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Q1627).
Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6172),Ibnu Salamatr, Adh-Dhahhalq Qatadatr, dan

selain mereka.

42'

424



SurahAJAntul

teriakan yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy. Itulatl
yang diceritakan oleh Al Qur'an.'azs

16099. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dari eatadah, tentang ayat, 

e4+5i i4), ia
berkata, " il43 adalah siulan. Sedangkan i;-.,Lf 

"aAuf,
tepuk tangan."426

16100. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-
S_uddi, tentang ayat, iU, {t.*Ji '*';}V't(yS
Z' 'Z',u,$'2 "Sembahyang mereka di seHtar Baitullah itu, lain

tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan," batrwa

makna i@J adalah siulan. Sedangkan "\,t'rE adalahtepuk

tarrgan.a2T

1610l. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang ayat, 'U*; iei, {t.*I '* -;+V'oYyi
"Sembahyang mereka di sekitqr Baitullah itu, lain tidak
hanyalah siulan dan tepukan tangan," ia berkata, " il1)
adalah siulan yang dilakukan orang-orang Jahiliyah." Ia juga

mengatakan batrwa i\4 adalatr siulan dengan tangan dan

permainan.a28

Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Wajiz Q1524) dan Al Qurthubi dalam
tafsirnya (71400\.
Abdurrazzaq dalam Al lufushannaf Qll22) dan Ibnu Qutaibatr dalarn Gharib Al
@r'an (hal. 179).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1695) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Toruil (21627).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1695).
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Ada yang berpendapat bahwa makna \rb| adalah

menghalangi orang-orang mukmin untuk datang ke Baitullatr.

Pendapat ini tidak ada dasamya, karena kata 76-*i adalatr

bentuk mashdar dari'zi-tiA *lb yang artinya bertepuk

tangan. Sedangkan kata lSi "menghalangi" tidak pernah

digunakan dalam bentuk ULb, akan tetapi 'c;.\:rb. Jika huruf

dal dibei tasydid untuk menunjukkan batrwa kata tersebut

mengandung makna perbuatan yang dilalcukan berulang kali,

maka kalimatrya adalah, ,fil' "cl'5:Jb'Aku 
menghalang-

halangi." Kecuali orang yang mengucapkannya mengambil

kata tersebut dai 's\|b, kemudian salatr satu huruf dal

dirubatr menjadi ya', sebagaimana terdapat pada kata L$t'3

yang berasal dari kata 
"&. 

Seperti yang disebutkan dalam

syair berikut ini:a2e

'-.5'rs:Qt ls16;Qi #
" Elang itu iatuh iika (styap)nya patah. "430

Asal katanya adalah 'je5i6, kemudian salatr satu huruf dhad

dirubatr menjadi hgnrf ya" maka itu bisa dijadikan sgatu

pendapat.

Ahli taloilil yang berpendapat seperti pendapat yang kami

sebutkan ini adalah:

16102. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Thalhah bin

Amr menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Jubair, tentang

{2e Penyairnya adalatr Al Ajjaj.
430 Syair ini disebutkan diTan D*an Al Aiiai. Pada baris pertama tertulis Olt,

* ,Pt u *v,,kedua sayapnya merendah saat terbang, dan ia pun berlalu".

tnh ouiti Al Aiiai (hal. s2).
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ayat, 't-r5; ilU, il, di -"r, .f+ja ir( yi
"Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu, lain tidak
hanyalah siulan dan tepukan tangan,,'batrwa orang-orang
kafir Quraisy itu menghalangi orang-orang dari Baitullah.43l

16103. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq bin
sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Thalhah bin
Amr memberitakan kepada kami dari sa'id bin Jubair,
tentang ayat, 

et-4^1jia 
berkat4 .,Makna 'u-*S uaAunorang-

orang kafir Quraisy menghalangi or*g-or*g untuk
mengunjungi Baitullatr.,/32

16104. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahab
memberitakan ke_pada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,
tentang ayat, "U*i ia berkata, ..Maksudnya adalatr
menghalangi orang-orang dari jalan Allah. Menghalangi
mereka melaksanakan shalat dan agama 411u1r.,/33

16105. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:
salamah menceritakan kepala kami dari Ibnu Ishaq, tentang
ayat, 'ri+S: ila4, {t c;)( .r&. -fi.j,i ir( yS

"Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu, lain tidak
hanyalah siulan dan tepukan tangan,,, ia berkata, ,.Shalat

yang mereka nyatakan sebagai benteng mereka hanyalatr
siulan dan tepuk tangan. sesuatu yang tidak diridhai dan
dicintai Allah. Tidak pula diwajibkan dan diperintahkan
kepada mereka wrtuk melaksanakanny 

^3434

AI Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (21627) dan Al Mawardi dalan An-Nukat
wa Al uyun (3/315).
Ibid.
Ibnu Abu Hafim dalam tafsimya(Slt697).
Ibnu Hisyam dalam tafsimya Q1325).
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Firman Allah, SyFS ;KA, (;,iJi 6rX "Matra
rasalcanlah adzab disebabknn lceka/iranmu itu," maksudnya adalatr

adzab yang dijanjikan Allah terhadap mereka, yaitu adzab dengan

pedang pada perang Badar. Allah berfirman kepada orang-orang

musyrik yang berkata, W ;UU i-ry u gJl jtli, !fi1Hli
;4fi' 'G? "Ya Allah, jitra betul [At eur'anJ ini, dialah yang

benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari
langit." Ketika Allah menjatuhkan adz.ab yang mereka minta untuk
disegerakan, Allah berkata kepada mereka, "Rasakanlah adzab ittt."
Bukan dirasakan dengan mulut, akan tetapi dengan indra perasa.

Rasakanlah sakitnya di dalam hati. Allatr berfirman kepada mereka,

"Maka rasakanlatr adzab yang kamu ingkari, batrwa Allah akan

mengadzabmu dengan adzr;b itu karena perbuatanmu mengingkari
ketauhidan Tutranmu dan risalatr nabimu."

Ahli takwil berpendapat seperti pendapat yang kami sebutkan

ini. Di antara ahli takwil yang berpendapat seperti ini adatatr:

16106. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang

ayat, <i;jK3;Kv,,Otirt G,rX " Matra rasakantah adzab

disebabkan kekafiranmu itu," batrwa maksudnya adalah

pembunuhan terhadap mereka yang ditimpakan Allatr saat

perang Badar.a35

16107. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang ayat, ;Kt4OtirtGrX
5$<3 " Malra r as akanl ah adzab di s e b ab kan ke kafir anmu

435 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3l3li).
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ittt," ia berkata, "Mereka adalah orang-orang musyrik, Allah
mengadzab mereka saat perang Badar."436

16108. Diceritakan kepadaku dari Al Husein bin Al Faraj, ia berkata:
Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-
Dhahhak berkata, tentang ayat, 54<3 ;Kt4ltirt 6X
"Maka rasakanlah adzab disebabkan keka/iranmu itu,,,

batrwa maksudnya adalatr, pada saat perang Badar, Allah
mengadzab orang-orang kafir dengan pembunuhan dan

penawanan terhadap mereka.a3T

coc

";ti 

$, G ba- fif:'$i,- wO_fi i,y

i,.ii;z;$. t i;:t 4 3K'i q;*
<,;4;3G Jt,r;6

" Sesrrnggul*y a or ctng. or cmg y afig kafir menafuahkan hona
merela wtfl.rk menglwlangi (orang) dmi jalan Nlah.

Merel<aalrartmenafl<ahl<mhartaiat,l<erntdianmenjadi
sesalan bagi mereka, dfrrr mqel<n al,an dil<alahl<arr. Dan le,

dolant lahanamlah ormtg.orcmg yangl<afir itirt
dilennpull<f,n."

(Qs. Al Anfaal [8]: 36)

415

437
Ibid.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511697).
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rakwil firman Allah : ;" lr14 ;ItA',ri;- v6Oji iy
$ r!1sitfr2'6j&'t i# ;* 3K,i r6i$#'ii J+
@ 6tH 13G '(Sesungguhiyo 

orang-otang yang kalir
menalkahkan harta mereka untuk menghalangi [orangJ dari jalan
Allah. Mereka akan mcnotleahhan harta itu, kemudian menjadi

sesalan bagi mereka, dan mereka ohan dikalohkan. Dan ke dalam

Jahanamlah orang-otang yang kafir itu dikumpulkan)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-

orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya menginfbkkan harta

mereka unhrk memperkuat peperangan terhadap Rasulullah SAW dan

kaum mukmin. Orang-orang musyrik juga melakukan tindakan yang

sama. Semua itu mereka lakukan untuk menghalangi orang-orang

yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya agar tidak beriman kepada

Allatr dan Rasul-Nya. Mereka menafkahkan harta benda mereka untuk

itu. Akan tetapi kelak tindakan mereka itu akan menjadi penyesalan,

karena harta berda mereka itu akan hilang sia-sia. Mereka tidak akan

memperoleh apa yang mereka harapkan dan inginkan, yaitu

memadamkan catraya Allah dan mengangkat tinggi kalimat kelcufiran

terhadap firman Allatl, karena Allah pasti akan mengangkat tinggi

firman-Nya dan menjadikan kalimat orang-orang kafir berada di
bawatr. Kemudian orang-orang mukmin pasti akan mengalahkan

mereka. Allatr akan memastrkkan orang-orang yang kafir kepada

Allah dan Rasul-Nya ke dalam neraka Jahanam, dan mereka akan

disiksa di dalamnya.

Itulah penyesalan dan kerugian terbesar bagi yang hidup dan

mati di antara mereka. Bagi yang hidup, maka hartanya akan diperangi

dan akan hilang sia-sia tanpa ada manfaafirya. Akan kembali dalam

keadaan dikuasai, diperangi, dan diambil. Sedangkan bagi yang mati



SurahAlAnfaal

terbunuh, harta bendanya diambil dan adzabnya disegerakan,
dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Kita berlindung
kepada Allah dari murka-Nya.

Menurut berbagai riwayat yang ada, orang yang menafkahkan
hartanya, yang disebutkan dalam ayat ini, adalah Abu Sufran. Mereka
yang berpendapat seperti ini adalatr:

16109. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: ya,qub
Al Qummi menceritakan kepada karni dari Ja'far, dari sa,id
bin Jubair, tentang ayat, ;I$ ,b;ri- ,}SO_S i,t
"Sesungguhnya orang-orang yang trafir menaflcahkan harta
meretra," at ayah, <r;r3. ;JG Jt fil{.r:ili., ,,Dan trc
dalam Jahanomlah orang_orang yang tali, itu
dihtmpulkan " Ia berkata,,,Ayat ini tentang Abu Sufan bin
Harb yang pada perang Uhud menyewa dua ribu pasukan
hambasahaya hitam dari bani Kinanah. Rasulullatr sAw

- . berperang melawan mereka. Merekalah yang disebutkan
Ka'ab bin Malik dalam syairnya,

&ti; e lci'^e, flt q 9; JLg,
'€tG o:3 q.eLx '* n-,, j\T'aDi

a,

'Kami danng lcepada gelombang lautan

Di tengahnya banyak pasulcan hitam.

Ada yang tanpa baju besi dan ada pula yang bertopeng.

Tiga ribu orang, sedanglan kami hanya orang_orang pilihan.
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Tiga ratus orang, jilca mereka banyak, maka lmmi hanya sedikit'."438

16110. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin

Ismail menceritakan kepada kami dari Ya'qub Al Qummi,

dari Ja' far, dari Ibnu Abz-a,tentang ay at,';; fui- VrSO-$'lty
';i ++i ;" lti4-;I)$ "sesungguhnya orang-orang vang

lra/ir menaflrahkan harta mereka untuk menghalangi (orang)

dari jalan Allah," ia berkata, "Ayat ini tentang Abu Suffan.

Pada saat perang Uhud ia menyewa dua ribu orang untuk

berperang melawan Rasulullah SAW, selain pasukan perang

dari kalangan Arab."43e

1611l. ...berkata: Bapaklar memberitakan kepadaku dari Khaththab

bin Utsman Al Ushfuri, dari Al Hakam bin Utaibah, tentang

ayat, iti +{" $ bA-;I)f\ 'diS- lj;{OJ| l,y

"sesungguhnya orang-orang yang kafir menaflrahkan harta

mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah," ia
berkata, "Ayat ini tentang Abu Suffan yang menafkatrkan

hartanya untuk orang-orang musyrik pada perang Uhud

sebanyak empat puluh uqiyah emas. Sattt auqiyah pada saat

itu sama dengan empat puluh dtsamitsqal.'#0

Bait syair ini disebutkan dalam Srraft lbni Hisyam, yang berasal dari kumpulan
syair karya Ka'ab bin Malik. Ini merupakan jawaban terhadap syair Hubairatt
bin Abi Wahab, yang dikutip dari syair yang panjang.

Makna kata |yb adalatr orang yang tidak memakai baju besi dan pelindg4g.

SedangJcan '&i uaut^norang yang memakai peralatan perang. Makna l1a1v 
-p

adalah oran!-otaog pitihan. Lrhat Sirah lbni Hisyam (3ll4l).
pait syair inj juga disebutkan dalam Al Bahr Al Muhith (5/316), dengan lafaztl

iii" Uutan :iiai . Ibnu Abu Hatim menyebutkan atsar ini dalam tafsirnya

611697) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (31317).

Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (21525) dan Abu Hayyan dalan Al
Bahr Al Muhith (51316).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511697), Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al
Uyun (31317), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Q/628).

439

410



SurahAlAnfaall

16112- Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari eatadah, tentang ayat, 'djl;j_ti66-iii,y
,itl # e bq ;I),;l ,,Sesungguhnya orang-orqng yang
kafir menaflrohlcan harta mererra untuk menghalangi (orang)
dari jalan Allah," ia berkata, .,Ketika Abu Suffan dengan
kafilah dagang tiba di Makkah, ia mengumpulkan orang-
orang Makkah dan mengajak mereka berperang, hingga
akhirnya mereka memerangi Nabi Mtrhammad SAW pada
tahun berikutnya. perang Badar terjadi pada bulan
Ramadhan, pagi hari Jum,at, tanggal tujutr belas bulan
Ramadhan. sedangkan perang uhud terjadi para bulan
Syawwal, hari Sabtu, tanggal sebelas, tahun ke-4 H.,#l

16113. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

,.. 
kd, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-
suddi, ia berkata, *Allah memberitatrukan tentang tindakan
orang-orang musyrik saat itu, di antara mereka adatatr Abu
Su&an. Mereka menyewa para lelaki untuk memerangi
Rasulullah SAw. Allah berfirman, 'biS- ii$6_$1 i,t
'itl )di e bA- ;{)t1'sesungguhnya orang-orang yang

lrafir menaJkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang)
dari jalan Allah', maksudnya adalah untuk memerangi Nabi
Mrhammad SAW. Firman Allah, 4L irK f \<i;5,5

lz .t .D,-.,> Mereka akan menaflrahkan harta itu, kemudian
menjadi sesalon bagi mereka,, akan menjadi penyesalan bagi

41t Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6173),dari eatadah dan lainnya.
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mereka pada Hari Kiamat. ZA:f- "r! 'Don mereka alcan

dikalahkan'."a42

16114. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang ayat, $1 ;*i ti bA- ;I)tA 'b;,i-
"Menaflcahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari
jalan Allah,'hingga ayat,Si).2Ci & A{i "Mereka

itulah orang-orang yang merugi," ia berkata, "Ayat ini

tentang nafkatr harta yang dikeluarkan Abu Sufyan untuk

orang-orang kafir pada perang Uhud."s3

16115. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, dengan redaksi yang semisalnya.

16116. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamalt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata:

Muhammad bin Muslim bin Ubaidullah bin Syihab Az-Zrthi,

Muhammad bin Yahya bin Hibban, Ashim bin Umar bin

Qatadatr, dan Al Hushain bin Abdunatrman bin Amr bin

Sa'ad bin Mu'adz, berkata, "Ketika orang-orang kafir

Qwaisy mengalami kekalahan pada perang Badar, sebagian

pemimpin mereka terbunuh kemudian dimasukkan ke dalam

sumur, sementara mereka lari kembali ke Makkah. Abu

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1698), dalam dua alsar berurutan dengan

satv sanad.
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyn (31317), Abu Hayyan dalan Al Balr
Al Muhith (5/316), dan Ibnu Al Jauzi dalamZad Al Masir (3/355).
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Su&an juga kembali dengan menunggang untanya. Abdullah
bin Abu Rabi'atr, Ikrimah bin Abi Jahal, dan Shafivan bin
Umayyah, berjalan bersama orang-orang euraisy yang

bapak, ffi*, dan saudara laki-lakinya mati pada perang

Badar itu. Mereka berbicara kepada Abu Sufyan bin Harb
dan orang-orang Quraisy yang memiliki harta benda pada

kafrlah dagang itu, 'Wahai orang-orang euraisy,
sesunggtrhnya Muhammad telah menganiayamu dan

membunuh para pemimpinmu, maka bantulah kami dengan

memberikan harta ini kepada kami urtuk memeranginya,

semoga kami bisa membalas apa yang menimpa kita'.,,
Mereka pun melakukannya.

Ayat ini bercerita tentang mereka. Demikian menurut
riwayat dari Ibnu Abbas. Oleh karena itu, Allah menurunkan

ay at, t'i. 3;A1i'ifr $: ;" b4. rI)tA';riS_'ti6O-$i iy
;3i1 ll YtrK'a-yr',O*t -; i* 4 3K"J
6;;13- "sesungguhnya orang-orang yang lrafir

menaflrahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari
jalan Allah. Merelca akan menaflrahkan harta itu, kcmudian

menjadi sesalan bagi merelra, dan mereka okan dikalahkan.

Dan l@ dalam Jahanamlah orang-orang yang kafir itu
dihtmpulkan."w

16117. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang ayat, $l_

\)
1- r'<'a / i// z- -1

6r_;i- 13i; Jy W.u.$r, "5A3. i i::; 49
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1698), Ibnu Athiyyatr dalam Al Muharrar Al
Wajiz Q1525), dan Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith (5/316).

tK "i ti-Jnj,,3' ;'t J*i $ bH lt ;t'r;"5- VT<rji



Totsir Ath:Ihabai

"sesungguhnya orang-orang yang kafir menafluhl(an harta

mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Merelu

alan menaJkahkan harta itu, lcemudian menjadi sesalan bagi

mereka, dan mereka alran dilralahkon. Dan ke dalam

Jahanamlah orang-orang yang kafir itu dilampulkan'"

Maksudnya adalah beberapa orang yang datang menemui Abu

Sufyan dan orang-orang yang memiliki harta dagang. Mereka

meminta agarhartadagang itu untuk mereka, guna memerangi

Nabi Muhammad SAW. Mereka pun melakukaonya.*s

16118. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu watrab

memberitakan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin Abi Ayyub

memberitakan kepadaku dari Atha bin Dinar, tentang ayat,

,I)'A'bi$- ii;{6-.r\ ";ry " srrrngguhnva orang-orans

yang trafir menaflrahlun harta mereka," ia berkata, "Ayat ini

tentang Abu Suffan bin Harb."e5

Ahli takwil yang lain berpendapat bahwa maksudnya adalatt

orang-orang musyrik yang ikut serta pada perang Badar. Mereka yang

berpendapat seperti itu adalah:

16119. Diceritakan kepadaku dari Al Husein bin Al Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata, tentang ayat, (;iity
nfr W i"lt35).;I)"1 'oj";- lj!{"sesungguhnva orang-

orang yang l@fir menaflrahkan harta mereka untuk

menghalangi (orang) dari ialan Allah," ia berkat4 "Mereka

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511699) dan Ibnu Hisyam dalam ls-Sirah An-

Nabau,iyah Q1327).
Karni tidak menemukan atsar ini dinukil dari Atha bin Dinar dalam referensi

yang ada pada kami.
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adalah orang-orang musyrik yang ikut serta pada perang

Badar.'Aa1

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar menurutku adalah,
Allah memberitatrukan tentang orang-orang kafir yang terdiri dari
kaum musyrik Quraisy, bahwa mereka menafkahkan harta mereka
untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Alah tidak
memberitahukan kepada kita siapakatr mereka. Allah menyebutkan
berita ini secara urnurn, yaitu orang-orang kafir. Mungkin saja
maknanya adalatr orang-orang kafir yang menafkahkan harta mereka
untuk memerangi Rasulullatr sAw dan para sahabatrya pada perang
uhud. Mungkin juga orang-orang kafir yang menafkahkan harta
mereka pada perang Badar. Mungkin juga kedua kelompok tersebut.
Jika demikian halnya, maka pendapat yang benar dalam masalah ini
adalatr menyebutkan maknanya secara umum, sebagaimana Allatr
menyebutkannya secara umum, yaitu orang-orang kafir euraisy.

ooo

i!; &x. *Ji'J.15. j ;$i u 
'i.ji 

{i,i'jA.

& a$jk o ilr;4 G,il"-j^. 
-116

@ <,i,r,rt
"Supaya Allah memisahl<m (golongan) yangbwuk dmi

yangbaik dm menjadil<mr (golongan) yanshnuk ita

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al uyun (3/316),Ibnu Athiyyatr daram At
Muharrar Al wajiz Q1525), Abu Hayyan dalarn Al Bahr Al Muhith (51316), dan
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3/355).



Tofsir Ath:lhabai

seb agiarmy a di atas seb agimt y orrJg lain, lalu ke s errwo:ny a
ditutnpuklcon,Nyo, ilmr dimastkl<m-Ny o ke Mam nerah,a

Jahanart. Mercla itulah qrdrrg-or(mg ydr.g mentgi."

(Qs. Al Anfaal [8]: 37)

Takrvil firman Allah: lr--IJ\ |jli; 4)i'u.lfli f"i d.
@ o'Frii'& 64i-#- o- a4 t{;'i^d* G & r*"
(Supaya Allah memisahkan [golonganJ yang buruk dari yang baik

dan menjadikan [golonganJ yang buruk itu sebagiannya di atas

sebagian yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkan-Nya, dan

dimasukkan-Nya he dalam neraha Jahanam. Mereha itulah orang-

orung yang merugi)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Allah akan

membangkitkan orang-orang kafir kepada Tuhan mereka. Orang-

orang yang menafkahkan harta mereka untuk menghalangi manusia

dari jalan Allah. Mereka semua akan dibangkitkan menuju neraka

Jahanam. Allah ingin memisatrkan mereka, karena mereka adalatt

orang-orang yang buruk, sebagaimana Allah menyebut mereka, 'ut;i\
"buruk". Allah ingin memisalrkan mereka dengan orang-orang yang

beriman kepada Allatl dan Rasul-Nya. Mereka adalah orang-orang

baik, sebagaimana Allah menyebut mereka. Allah ingin membedakan

antara mereka, orang-orang yang beriman kepada-Nya dan Rasul-Nya

akan ditempatkan di dalam surga-Nya, sedangkan orang-orang yang

kafir kepada-Nya akan ditempatkan di dalam neraka-Nya."

Ahli takwil berpendapat seperti pendapat yang kami sebutkan

ini, di antara mereka adalatr:
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16120. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

ayat, 2$i n q\ titl '14. "supaya Allah memisahkan

(golongan) yang buruk dari yang baik," batrwa Allalr
memisahkan antara orang-orang yang berbahagia dengan

orang-orang yang sengsara.4s

1612l. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-
Suddi, ia berkata, "Kemudian ia menyebutkan tentang orang-

orang musyrik dan apa yang akan dilakukan Allah terhadap

mereka pada Hari Kiamat. Allah berfirman, .irfii t\l't;).
4i'4'supaya Allah memisahkan (gotongan) yang buruk

dari yang baiV. Allah memisatrkan orang mukmin dengan
-;. orang kafir. Allah menjadikan orang-orang kafir itu, 'ur;Ji

Ji & f:;r'(Golongan) yang buruk in sebagiannya di
atas sebagion yang lain'."ue

Maksud firman-Ny", - # & f-i; ,;J1 'S3ij.j "oan
menjadilran (golongan) yang buruk itu sebagiannya di atas sebagian

yang lain," adalatr, Allah menjadikan sebagian orang kafir berada di

atas sebagian lain. $ ,i:4$ "Lalu kesemuanya ditumpukkan-

Nya." Allah menjadikan mereka bertumpuk. Artinya sebagian mereka

digabungkan dengan sebagian yang lain, sehingga jumlatrnya menjadi

banyak. Sebagaimana Allah berfirman (menyebutkan tentang awan),

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31356) dan Abu Hayyan dalam Al Balv Al
Muhith (51317).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1699),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(31356), dan Ibnu Athiryah dalam Al Muharrar Al Wajiz (21526).
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Itg :^l1z-i,ff. qf-? "Kemudian mengumpulkan antara (bagian-

bagian)nya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih." (Qs. An-

Nuur [24]: 43) Artinya adalah berkumpul sehingga menjadi tebal.

Ahli takwil yang berpendapat seperti ini adalatr:

16122. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang makna ayat, 6 fLi " Lalu kesemuanya

ditumpukkan-Nya," ia berkat4 "Allah menggabungkan

semuanya, sebagian mereka dengan sebagian lairurya."4s0

Firman Allah, k A li44 "Dan dimasukkan-Nya kc

dalam nerala Jahanam," maksudnya adalah, Allah menjadikan semua

kelompok yang buruk itu di dalam neraka Jahanam. Berita tentang

mereka disebutkan dalam kalimat tunggal, karena firman Allah,'lA.
i4\ |ol "supaya Atlah memisahlcan (golongan) yang buruk," iuga

dalam bentuk tunggal. Kemudian Allah berfirman, 'rL 4i
5ie'6i1" Mereka itulah orang-orang yang merugi."

Allah menyebutkan mereka dalam bentuk jarnak, Allah tidak

berfirman, 'i,g$ 'i 'lci: "Ihrlah orang yang rugr (dalarn bentuk

tunggal)." Allah mengembalikan kepada pemberitahuan yang pertam4

yaitu, ,:r:f U$ clilf *Mereka adalah orang-orang kafir."

Takwil ayat ini adalah, "Mereka yang menafkatrkan harta

benda mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allatt adalatt

orang-orang yang merugi." Makna ayat, 6-i,r6{t adalatr orang-

orang yang kesepakatannya tidak berhasil dan perdagangan mereka

mengalami kerugian, karena mereka menggunakan hana benda

mereka untuk membeli adzab Allah di akhirat kelak. Mereka segera

{50 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1699).
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menafkahkan harta benda mereka untuk memerangi Nabi Muhammad
sAw dan orang-orarng yang beriman kepadanya. perbuatan mereka ifu
hanya mengakibatkan kehinam dan kerendahan.

coo

bb & i t1 -i| j$lri{- bLb?l; ;$-,i
@ <orvi ik",#iav;r

"Katal<arrlah l<epada orcmg.orcmg yorng llCIlfi, iht, , Jika
mer elca b erhmti ( df,ri l<cl<af ir arvry a), nis c ay a Allah at@rJ

mmgarnptmi merela tcntang ilosa.ilosa nqela ydrJg ildth
lalu; df,n iil<f, merel<al<ilrlbalilagi sewnggul*ya at@rJ

berlalu (l,cp@ n:r:rel<a) Sznnah (Nlah terhafup)
qar.g'ot(mg ilalutlu' ."

(Qs. Al Anfaal [8J: 38).

Takwil firman AIIah: 11, A1 :lirlrit{_ oLfi'i'--'n-ij tl
@ <or1i 3fu ,5, 36 V,6-,5 3L i- <i"ir*antah hepada
orang-orang yang halir itu, ,tJiko mereka berhenti [dari
hekaJirannyaJ, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang
dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali ragi
sesungguhnya ahan berlaku [kepada merekal Sunnah [Allah
terhadapJ orangorang dth ulu.D )

Abu Jatfar berkata: Allah berfirman kepada Nabi
Muhammad SAW, "Katakanlatr wahai Muhammad kepada orang-

ormg yang kafir, yaitu orang-orang musyrik dari kaummu, jika
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mereka berhenti melalorkan perbuatan merek4 yaitu kekafiran kepada

Allah dan Rasul-Nya, memerangimu dan orang-orang mukmin,

kemudian mereka segera beriman. Allah pasti akan mengampuni

mereka terhadap dosa mereka yang telah lalu, sebelum mereka

beriman dan bertobat kembali pada ketaatan kepada Allah dan Rasul-

Nya dengan keimanan dan tobat mereka. Vtj;- bb'Jitu mereka

berhenti (dari kckafirannya)', jika orang-orang musyrik itu kembali

memerangimu setelah peristiwa yang Aku timpakan kepada mereka

pada perang Badar. Jadi, sesunggulrnya telah terjadi Sunnah-Ku

terhadap orang-orang terdahulu, baik di antara mereka yang tertimpa

adz,ab pada perang Badar, maupun orang-orang pada abad-abad

terdahulu, ketika mereka melampaui batas dan mendustakan para

rasul-Ku. Mereka tidak mau menerima nasihat, maka mereka layak

ditimpa adzab dan hukuman. Demikian juga dengan orang-orang

musyrik itu jika mereka kembali memerangimu, layak ditimpa adzab

seperti orang-orang yang pernah Aku timpakan adzab kepada

mereka."

Ahli takwil yang berpendapat seperti pendapat ini adalah:

16123. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang ayat, 1;'i1 lfu ,.5 i{'
"Sesungguhnya akan berlaku (kcpada mereka) Sunnah (Allah

terhadap) orang-orang dahulu," baik orang-orang Quraisy
pada perang Badar maupun umat-umat sebelum itu.45l

45r Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1700), dengan sanad pertama, Al Mawardi
dalam An-Nukat wa Al Uyun (3i318), dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani
Al Qur'an (21154).



Srlr:rtAlArrtaal

16124. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari
Mujahid, dengan redaksi yang semisalnya.

16125. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah
menceritakan kepada kami dari warqa', dari Ibnu Abu Najih,
dari Mujahid, dengan redaksi yang semisalnya.

16126. Ibnu waki' menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Numair
menceritakan kepada kami dari warqa', dari Ibnu Abu Najih,
dari Mujatrid, tentang ayat, <rrir\l 3fu j,; j3;
"Sesungguhnya akan berlaht (kcpada mereka) Sunnah (Attah
terhadap) orang-orang dahulu,,, ia berkata, .,Kepada orang-
orang Quraisy dan umat-umat sebelum i1u.,:452

16127. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: salamatr
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata,
tentang firl* Allah, tI A3 j!-l#_ rLb, ;_fij.i,
B6- ;t$ 3t7 fs' Katakanl ah kepada or ang-or an g yan g ka/ir

itu, 'Jika mereka berhenti (dari keka/irannya), niscayo Ailah
alran mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang
sudah lalu; dan jila mereka lcembati lagi,.,, Maksudnya
adalah jika mereka kembali memerangimu, maka ,5, ja

<i;''il Lfu" "sesungguhnya akan berlaht (tcepada

mereka) Sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu,,,
sebagaimana ada di antara mereka yang terbunuh pada
perang Badar.as3

Ibid.
Ibnu Hisyam dalam ls-Sriah An-Nabav,iyah (2/327).
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16128. Muhammad bin Al Husein menceritalcan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, batrwa makna ayat ini adalah, "Jika mereka kembali

memerangimu maka sesungguhnya akan berlaku kepada

mereka Sunnatullah terhadap orang-orang terdatrulu, yaitu

orang-orang musyrik Quraisy yang terbunuh pada perang

Badar.'{54

ccc

';1t fiL b1l i,H;, i1:i-6KS g pj;s3

ii.Ojig-t4ri€-;Slfreb
"Dan puangilah mqela, ntpdyo iangort ada finah ilon
supo,yd dgcfina iat semata.fil.loltrl unflrtk Nldt. lilic metelca

b qhenti ( dari l<eltaf tr an), maka sesu?rgguhny o Nloh Malw
melihat aPa y ong nlr,rela- lrrrjaltrrn."

(Qs. Al Anfaal [8]: 39)

Takwil firman Allah: LHr 'zg-6KS & i3#t
i4. <,j3- q ri 6S'tiilt eS h M {;i loan

perangiloh mereha, supayaiangon adalitnah dan supaya agama ita

semata-mata untuh Allah. fiha mereka berhenti [dari hekafiranJ,

rsr 41 Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyttn (3/318) dan Asy-Syaukani dalam

FathAl Qadir $a1.665).
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maka seswrgguhnya Allah Maha melihot apa yang mereka
kerjahan)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman kepada orang-orang
yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, "Jika mereka kembali
memerangimu maka sungguh kamu telatr melihat sunnah-Ku terhadap
orang-orang yang memerangimu pada perang Badar. oleh karena itu,
Aku akan kembali melakukan seperti itu terhadap orang-orang, yang
memerangimu. Jadi, perangilah mereka sehingga tidak ada lagi
kemusyrikan, tidak ada yang menyembatr selain Allah yang Maha
Esa, dan tiada sekutu bagi-Nya. Dengan demikian bala' akan terangkat
dari para hamba Allah di bumi. Itulah makna'ift,

Firman Allah, htbb-$iirHr,,Dan supaya agama itu
semata-mata untuk Allah," Dia berkatq "Agar ketaatan dan ibadatr
tulus ikhlas hanya dilakukan kepada Allah, bukan kepada yang lain."

Ahli takwil berpendapat seperti pendapat yang kami sebutkan
ini. Dlantara mereka adalatr:

16129. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

ayat, ''^3.5Ki g'3j5, "Dan perangilah mereka,

supaya jangan ada Jttnah," bahwa maksudnya adalatr agar

tidak ada lagi kemusyrikan.ass

16130. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin
Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim
memberitakan kepada kami dari Yunus, dari Al Hasan,

45s Su$an Ats-Tsauri dalam tafsirnya (hal. I l9), Ibnu Athiyyah dalam Al
Muharrar Al llajiz (2/527), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (2t629).
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tentang ayat,'t$.6pf & ;3jt$' "Dan perangilah

merelra, supaya iangan ada litnah," ia berkata, "Makna'd5-
adalatr kemusyrikan.'456

16131. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, { 6 l}rf3
itL.5K "Dan perangilah mereka, supaya iangan ada

/itnah,' ia berkata, "Perangilah mereka sehingga tidak ada

lagi kemusyrikan. ';+ tb b-41 I'Ht'Dan supaya

agama itu semata-mata untuk Allah'. Hingga kalimat,'La

ilaha illallah', diucapkan. Berdasarkan itulah Rasulullah

SAW berperang, dan itu pula yang beliau serukan.'/57

16132. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang ayat, 'i3.5Ki & ib; "Dan

perangilah mereka, suPaya iangan ada fitnah," ia berkata,

"Maksudnya adalah agar tidak ada lagi kemusyrik*.r:458

16133. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mubarak bin Fadhalah

menceritakan kepada kami dari Al Hasan, tentang

ayat, i(:;.5K1 & lbi "Dan perangilah merekn,

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1701) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya
(6t77).
Abdunazzaqdalam tafsirnya (l/315), dalam tafsir surah Al Baqarah ayat 193,

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1701), dan Ibnu Athiyyah dalam Al
Muharrar Al Wajiz (21527).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1701).

456

457
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supaya jangan ada /itnah," ia berkata, ..Maksudnya adalatt

agar tidak ada lagi bala'."

16134. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata, tentang ayat,

htb b_4Ii,H'. I,CL-5K1 i;L;ijri; ,,bon

perangilah mereka, supcya jangan ada fitnah dan supaya

agarna itu semata-mata untuk Allah," bahwa maksudnya

adalah, agzu orang mukmin tidak disiksa karena agamanya

dan agar tauhid hanya tulus ikhlas kepada Allah, tidak ada

kemusyrikan di dalamnya. Segala sekutu dilepaskan dari-
Nyu. ot'

16135. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang ayat, "rI;-$Kt iF ijg; "Dan perangitah
merela, supaya jangan adg /itnah," ia berkatq "Agar tidak
ada lagi kekuturan. h fiL btri it4'-r'Dan supaya

agama itu semata-mata untuk Allah', sehingga tidak ada

kekufuran bersama agamamu. "460

16136. Abdul Warits bin Abdushshamad menceritakan kepadaku, ia

berkata: Bapakku menceritakan kepada kami, ia berkata:

Aban Al Aththar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami dari bapaknya,

batrwa Abdul Malik bin Marwan menulis surat kepadanya

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5ll70l), dari Ibnu Ishaq, hanya saja ia
berkata, "Agar yang mukmin tidak dinodai." Demikian juga yang disebutkan
oleh Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al lVajiz Q/527).
Az-Zujaj dalam Ma'ani Al Qur'an (21413), Abu Ja'far An-Nuhhas dalam
Ma'ani Al Qur'an (2/155) dan Al Qurthubi dalam tafsirnya (71404).
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untuk bertanya tentang banyak hal. Urwah lalu membalas

surat ihr: Keselamatan untukmu, aku memuji Allatr yang

tiada tuhan selain Dia. Amma ba'du, engkau menulis surat

kepadaku untuk menanyakan perihal kepergian Rasulullah

SAW dari Makkah. Aku akan memberitatrukannya

kepadamu, tiada daya dan upaya selain kekuasaan Allah,

perginya Rasulullah SAW dari Makkatr merupakan urusan

Allah. Allah telah memberikan kenabian kepadanya. Dialah

nabi terbaik, tuan terbaik, dan keluarga terbaik. Semoga

Allatl memberikan balasan kebaikan kepada beliau dan kita

bisa mengenali wajahnya di surga kelak. Semoga kita

dihidupkan dalam agamanya, dimatikan dalam keadaan

memeluk agama itu, juga dibangkitkan dalam keadaan

beragama itu.

Ketika Rasulullatr SAW menyeru kaumnya, saat Allah

mengirimkan hidayatr dan catraya yang diturunkan

kepadanya pada awalnya menyeru orang-orang musyrik itu,

mereka tidak menghindar darinya, dan hampir saja mereka

mendengarkannya, sampai Rasulullatr SAW menyebutkan

tentang sikap mereka yang telah melampaui batas. Namun

orang-orang Quraisy yang memiliki banyak harta berasal dari

Tha'if mengingkari dan bersikap keras terhadap Rasulullah

SAW. Mereka membenci apa yang diucapkan Rasulullatr

SAW, dan menganggapnya sebagai batraya, maka banyak

orang meninggalkan beliau, kecuali orang-orang yang

dipelihara Allah, akan tetapi jumlah mereka sedikit. Kondisi

seperti itu berlangsung beberapa lama sesuai ketetapan Allah.

Kemudian para pemimpin kaum musyrik itu bekerjasama
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untuk menyiksa para pengikut Rasulullah SAW yang terdiri
dari anak-anak mereka, saudara, dan kabilah mereka, dengan

siksaan yang sangat keras. Ada yang mundur, namun ada di
antara mereka yang dipelihara oleh Allah.

Ketika itu dialami kaum muslim, Rasulullah SAW
memerintatrkan mereka agar pergi ke negeri Habasyah. Di
negeri Habasyah itu ada seorang raja shalih yanbemama

Najasyi, tidak ada orang yang pernah dizhalimi di negerinya.

Rasulullatr SAW memujinya. Negeri Habasyah adalah

tempat orang-orang Quraisy berdagang. Para pedagang yang

miskin menemukan kelapangan rezeki, keamanan, dan

perdagangan yang baik di negeri Habasyah. Rasulullah SAW
memerintahkan mereka pergi ke negeri itu. Lalu sebagian

dari mereka pergi karena adanya tekanan di Makkah dan

mereka takut terhadap siksaan. Sementara itu, Rasulullah

. SAW tetap berada di Makkatr. Selama beberapa tatnrn beliau
tetap bertatran, sedangkan kaum muslim tetap menghadapi

sikap keras dari kaum musyrik. Kemudian Islam tersebar di
Makkah, dan beberapa orang terkemuka memeluk agama

Islam. Ketika orang-orang musyrik menyaksikan itu, tekanan

mereka mulai berkurang terhadap Rasulullatr SAW dan para

pengikutnya.

Fitnah pertama yang menyebabkan para sahabat Rasulullah
SAW pergi ke negeri Habasyah adalah siksaan dan

goncangan dari pihak kaum musyrik. Ketika suasana mulai
tenang, ada beberapa orang musyrik masuk Islam, dan berita
itu sampai kepada para sahabat Rasulullah SAW yang berada

di negeri Habasyah, batrwa suasana di Makkah telah aman
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dan mereka tidak disiksa, malca mereka kembali ke Makkatr.

Hampir saja mereka merasakan aman dan tenteram di

Makkah, kemudian umat Islam semakin bertambatr banyak.

Sementara itu, banyak orang Anshar yang masuk Islam di

Madinatr. Agama Islam berkembang pesat di Madinah.

Penduduk Madinah mulai datang menemui Rasulullah SAW

di Makkah. Ketika orang-orang Quraisy melihat itu, mereka

bekerjasama untuk menyiksa dan menekan kaum muslim,

dan mereka sangat bersemangat melakukannya, sehingga

kaum muslim mengalami kesulitan. Inilah fitnah terakhir.

Ada dua fitnah, yaitu (l) fitnah yang menyebabkan sebagian

mereka pergi ke negeri Habasyatr ketika Rasulullah SAW

memerintatrkan mereka unfirk melalukan itu dan mereka

diizinkan untuk pergi. (2) fitnah ketika mereka kembali ke

Makkah dan melihat orang-orang Madinatr datang ke

Makkah menemui Rasulullah SAW. Orang-orang Madinatr

yang datang menemui Rasulullah SAW berjumlah tujuh
puluh orang pemimpin penduduk Madinah yang masuk

Islam. Mereka memenuhi janji setia saat melaksanakan

ibadah haji. Mereka membai'at Rasulullah SAW di 'Aqabah,

memberikan sumpah seti4 "Aku adalah bagian dari engkau

dan engkau adalatr bagian dari kami: Jika ada satrabatmu

yang datang kepada kami, atau engkau datang kepada kami,

maka kami akan menjagamu sebagaimana kami menjaga diri
kami." Pada saat itulah orang-orang Quraisy menjadi maratr.

Rasulullah SAW lalu memerintatrkan para sahabatnya agar

hijrah ke Madinatr. Itulah fitnah terakhir yang menyebabkan

Rasulullah SAW dan para satrabatnya pergi meninggalkan



SlrahAlAnfcal

Makkah menuju Madinatr. Itulah makna firman Allah,
';+ trL b-4t r ;. ;'_r'i!li- OKt & ll$',, Dan

perangilah mereka, supaya jangan ada finah dan supaya

agama itu semata-mata untuk Allah.'A6l

16137. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitakan kepada kami, ia berkata: Abdurratrman bin

Abi Az-Zinad memberitakan kepadaku dari bapaknya, dari

Urwah bin Az-Znbair, batrwa ia mengirim surat kepada Al
Walid, "Amma ba'du, engkau telatr mengirim surat kepadaku

untuk menanyakan perihal kepergian Rasulullah SAW dari

Makkatr. Alhamdulillaft aku mengetatrui tentang itu dan aku

menuliskannya seperti yang engkau tanyakan kepadaku. Aku

akan memberitatnrkannya, insya Allah. Tiada daya dan upaya

kecuali kuasa Allah.' Ia lalu menyebutkan dengan redaksi

yang semisalnya.a@

16138:- Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Qais

menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Mujahid,

tentang ayat, 'rei-6$t g jjp.; "Dan perangrlah

mereko, supaya jangan ada fitnah," ia berkata, 'Maknanya

adalah Yasaf dan Na'ilatr, dua berhala yang disembah orang-

orang musyrik."a63

Firman Allah, lfr -y$ "ti*o merela berhenti (dari

kelcafiran)," artinya adalatr, jika mereka berhenti melakukan

Ibnu Katsir dalam tafsimya(6179 dan 80).
Ibid.
Kami tidak menemukan atsar rni dalam referensi yang ada pada kami. Lihat
maknanya dalanr ats ar-ats ar yaigtelah disebutkan sebelumnya.

46t
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kemusyrikan kepada Allah, kemudian mereka memeluk

agama Islam bersama-sama denganmu 6Wqffr 6E'
i;r"Malra sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang

mereka kerjakan." Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah,

Dia mengetahui perbuatan mereka meninggalkan kekafiran

dan masuk ke dalam agdma Islam, karena Dia melihat

mereka dan perbuatan mereka serta segala sesuatu itu dengan

jelas, tidak ada yang tidak terlihat oleh-Nya dan tidak ada

yang tersembunyi, walauprut sebesar biji sawi, baik di langit

maupun di bumi, baik kecil mauPun besar, semuanya telah

ada di dalam kitab yang nyata.

Sebagian ahli takwil berpendapat batrwa makna ayat ini

adalatr, jika orang-orang musyrik itu berhenti memerangi

kaum muslim.

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang telatr kami sabutkan

sebelumnya adalatr pendapat yang benar dalam masalatr ini, karena

jika orang-orang musyrik itu berhenti memerangi kaum mukmin,

maka kaum mukmin tetap wajib memerangi mereka hingga mereka

mas.k Islam' 
cco

u)1'€, J$i'.&'{-l;':'fr "6 Y{i6 \tri ob

"Dan jikomuehbrpoling,malcal<etalwilfi bahwosartya
Nlah Pelin&mgrnr. Dia adoloh sebaik baik peltndnmg dorr

seboikbaik penolotg."

(Qs. Al Anfaal [8]: 40)
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@
ketah

rakwir firman Alrat: 'e"-i-ni ';dt "6 rfii6 6j ov
U)i '6t J;;i iod iihi mereha berpatins, maha

uilah bahwasanya Allah Pelindungmu Dia adalah sebaih-baik

pelindung dan sebaik-baih penolong)

Abu Jatfar berkata: Allah berfirman, "Wahai orang-orang

yang beriman, jika orang-orang musyrik itu berpaling dari seruanmu

agar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, juga agar tidak

memerangimu karena kekafiran mereka, namun mereka enggan

menerimanya dan terus berada dalam kekafiran mereka dan tetap

memerangimu, maka perangilah mereka dan yakinlah bahwa Allatr
pasti menjadi Penolong bagimu dalam menghadapi mereka."

J;;t C " Dia adal ah s e baik-baik pelindung.' Allah itu adalah

sebaik-baik pelindung bagimu. Allah adalatr pelindung bagimu dan

bagi para wali-Nya. 1-4i 'rI$ "Dan sebaik-baik penolong)' Atau

dalarn kalimat lain dengan bentuk tngt.

16139. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang ayat, ;s$

1$ "Daniika mereka berpaling," bahwa maksudnya adalah,

jika mereka berpaling dari perintatrmu dan tetap dalam

kekafiran mereka. Wi ';1 '6 "Maka ketahuilah

balwasanya Allah pelindungmu," yarrg akan membuatmu

menjadi agung. Dialatr yang telah menolongmu menghadapi

mereka pada perang Badar, meskipun jumlah mereka banyak

sedangkan jumlatrmu sedikit. 3r;!i f, i);:l C"Dia adalah

s eb ai k-b aik pe I indun g dan s e b ai k- b ai k p e n o I o n g."444

464 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5ll7}2) dan Ibnu Hisyam dalam As-Sirah An-
Nabavviah (21327).
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6;3J\,$b )i;",4 fi.'& r{, i # Srifit
17' fi\ rU( K bt 81 -J'' 6'4:5 {i- 1()

:F iI"xtr' "deii 6rtii a6$'i;$:, i!" 6i
, a.7P-*r€

"Ketalwilah, sezunggulwryo apa saia yolrrg dapatl<firru
peroleh sebagai rfinpdsdn Petang, mala se$rngguhrrya

seperlima mtuk //Jlah, tasttl, ketabat ta5;.tl, anak'anak

yatim, orcmg.orcmgmislcin dmr. itrl:ru sabil, iikallolrrut
befirnanlnpado Nlah dmbpada opo yangKami amurlcon

l<epada han$a Karri (lvluhamrtdd) di hari Fwqan, y aitu di

hari befietrunry a dua pastkan. D an Nlah Maha l(uasa atas

segala ses.toltrt."

(Qs. Al Anfaal [8]: 41)

Talrwil firman Altah: ,13 u: #6Y;A\ (Ketahuitah,

sesungguhnya apa saia yang dapat kamu peroleh sebagai tampasan

perang)

Abu Ja,far berkata: Ini merupakan pengajaran dali Allatl

kepada orang-orang beriman tentang cara membagi harta rampasan

perang yang mereka peroleh. Allah berfirman, "Ketafuuilatr wahai

orang-orang beriman, bahwa harta rampasan perang yang kamu

peroleh."

Ahli takwil berbeda pendapat tentang makna Ls1u klfii arrt

?di.
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Sebagian berpendapat bahwa kedua kata tersebut memiliki
makna tersendiri. Mereka yang berpendapat seperti ini adalah:

16140. Ibnu waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Humaid
bin Abdunahman menceritakan kepada kami dari Al Hasan

bin Shalih, ia berkata: Aku pematr bertanya kepada Atha bin
As-Sa,ib tentang ayat, ,L4 iril ,tj U # 6 f#V
"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kannu

peroleh sebagai rampasan perang, mako sesungguhnya

seperlirna untuk Allah), Serta ayat, 4Uf) tp2i1fiU ,,Apa

saja harta rampasan (fai') yang diberitran Altah trcpada
Rasul-Nya." (Qs.Al Hasyr [59]: 7) Apatahfai,itu? Apakatr
ghanimah? Dia menjawab, "Jika kaum muslim mengalahkan
kaum musyrik di negeri mereka, sehingga orang-orang
musyrik itu dapat ditaklukkan, maka harta yang mereka
ambil dari orang-orang musyrik yang kalah itu adalah

ghanirnah (harta rampasan perang). Sedangkan tanatr yang

kita tempati ini adalatr/air.;465

Ahli takwil yang lain berpendapat bahwa ghanimah adalah

sesuatu yang diperoleh dengan cara penaklukan. Sedangkan

fai' adalah sesuatu yang diperoleh dengan cara damai.

Mereka yang berpendapat seperti ini adalah :

1614l. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku
menceritakan kepada kami dari Suffan Ats-Tsauri, ia
berkata, "Ghanimah adalah harta yang diperoleh kaum

muslim karena penaklukan dengan cara perang. Di dalamnya

ada pembagian seperlima, dan empat perlimanya untuk para

45s Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(5/l702dan 1703).
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pejuang yang ikut berperang' Sedangkan foi' adalah harta

yang diperoleh dengan cara damai tanpa ada peperangan' dan

tidakadapembagianseperlimadidalamnya.Hartafai'
dibagikankepadaorang.orangyangdisebutkanAllahdalam

Al Qur'an.'/66

Atrlitakwillainberpendapatbatrwaghanimahdanfai,
mengandung dengan redaksi yang semisalnya' Menurut

mereka ayat ini me-nasaph ayat, '4i!i-, {y2ifr'$-17 "Apa saia

hartarafnpasan(fai,)yangdiberikanAllahlccpadaRasul.
Nya}'(Qs. Al Hasyr [59]: 7)'

Mereka yang berpendapat seperti ini adalah:

16142. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul

A,lamenceritakankepadakami,iaberkata:Sa,id
menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, '$-V

,l; ,frru 6:{5 6}fi 4i )F* i$ 6}fr 't'1 b'$' tr"51

,# "Apo saia harta rampason (fai') yong diberipnn Allah

iepada Rasul'Nya (dari harta benda) yang berasal dari

pendudukkota-kotamakaadalahuntukAllah,untukrasul,

kaum kerabat, anak'anak yatim' orang-orang miskin dan

orang-orangyang dalam perialanan"' (Qs' Al Hasyr [59]: 7)

Diaberkata,..Sebelumnya,hartlfai'dikhususkanuntuk
mereka. Kemudian ayat ini di-nasakh oleh ayat dalam sqratr Al

Anfaal." Dia lalu membacakan ayat, + fi-'.Jf rri***6:W
+^A1 -i:3 6i:3 e<AV {g(, it;51 '$b );-t )fi" "Ketahuilah,

irirnggutnya apa saia yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan 
'

perang, malra sesungguhnya seperlima untuk Allah' rasul' kerabat

o* Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyn (31319)'
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rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil.,, Ayat ini
me-nasakh ayat yang terdapat dalam surah Al Hasyr.a67

Pembagian seperlima ditetapkan bagi mereka yang

memperolehhartafat', seperti yang disebutkan dalam surah Al Hasyr.
Sedangkan sisanya dibagikan kepada seluruh pejuang yang

mendapatkannya.a6s

Sebelumnya telatr kami jelaskan makna ghanimah, yaitu harta
yang diberikan Allah kepada kaum muslim dengan cara (penaklukan)

perang. Sedangkan fai' adalah harta orang musyrik yang diberikan
Allah kepada kaum muslim dengan cata damai, tanpa ada

penunggangan kuda dengan kencang (perang atau penaklukan).

Pedang, tombak, dan jenis senjata lainnya bisa juga disebut sebagai

fai',karcnafai' adalah bentuk mashdar dari lafazh b;r*'r'ritlti,6,
yang artinya kembali. Sedangkan lafazh .ir a;tll artinya Allah
mengembalikannya. Hukum /ai' disebutkan Allah dalam suratr Al
Hasyr,,.seperti yang telah aku jelaskan, yaitu harta yang diperoleh
tanpa ada penunggangan kuda dengan kencang (perang atau

penaklukan). Hal itu berdasarkan beberapa argumentasi yang telatr
aku jelaskan dalam kitabku yang berjudtal, Lathif Al Qaul fi Ahkam
Syara'i Ad-Din. Kami juga akan menjelaskannya dalam surah Al
Hasyr jikapembahasan sampai kepada surah tersebut Insya Allah.

Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa ayat dalam

snralr Al Anfaal ini me-nasakh ayat yang terdapat dalam surah Al
H*yr, tidak mengandung makna apa-apa, karena jika ada dua ayat,

Demikian tertulis dalam semua naskah manuskrip. Akan tetapi syaikh Mahmud
Syakir menyebutkan, "Surah Al Anfaal."
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3 l3l9)
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kemudian salatr satu ayat menalikan makna ayat yang lain, maka itu

tidak memberikan makna apa-apa.

Sebelumnya telah kami jelaskan tentang makna nasa*t, yailu

menafikan suatu hukum yang telah ditetapkan, kemudian menetapkan

hukum baru yang berbeda dengan hukum tersebut. Telah kami

sebutkan tentang ini di beberapa tempat, maka tidak perlu diulang

lagi.

Firman Allah, ,;1 U"Apa s;aja," maksudnya adalatr segala

sesuatu yang dapat disebut sebagai sesuatu yang diberikan Allah

kepada orang-orang mukmin, yaitu harta orang-orang musyrik yang

bisa dibagikan, meskipun itu hanya benang dan alat jahit.

Ahli takwil yang berpendapat seperti ini adalatr:

16143. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Su&an menceritakan kepada kami dari.Laits, dari Mujahid,

tentang ayat, 2i1 i "Ap, saia,u ia berkata, "Termasuk di

dalamnya alat j atrit.'/6e

1614/.. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Su$an, dari Laits, dari

Mujatrid, dengan redaksi yang semisalnya.

16145. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Nu'aim Al Fadhl menceritakan kepada kami, ia berkata:

Su&an menceritakan kepada kami dari Laits, dari Mujahid,

dengan redaksi yang semisalnya.

# Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(51170?).
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,b4)
rasul,

sabill

Takwil fiman A[ah: 6r$, irfrl,sl; $]; "4 ;rL31i
;1 -j)3 *<Af, (Maha sesungguhnya seperlima untuh AUah,
kerabat rasul, anak-anak yarim, orang-orang mishin dan ibnu

Abu Ja'far berkata: Ahli takwil berbeda pendapat tentang
ayat ini. sebagian berpendapat bahwa ayat, f4 ;+ ili "Maka
sesungguhnya seperlima untuk Allah,- adalah kalimat pembuka;
Allahlah yang memiliki dunia dan akhirat serta isinya. Dengan
demikian, makna ayat ini adalah, "Maka sesungguhnya seperlima
untuk Rasulullatr."

Ahli takwil yang berpendapat seperti ini adalatr:

16146. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdunahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Susan
menceritakan kepada kami dari eais bin Muslim, ia berkata:
Aku bertanya kepada Al Hasan tentang ayat, ,1i$6y;3V
);1J i4 ;+i\ ;j, i,,Ketahuitah, sesungguhnya apa

saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang,
maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul,,, ia
berkat4 "Ini adalah kalimat pembukaan, artinyq druria dan
akhirat itu milik Allah."47o

16147. Ibnu waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku
menceritakan kepadaku dari suffan, dari eais bin Muslim, ia
berkata: Aku pernatr bertanya kepada Al Hasan bin Muslim,
tenrang ayat, );)$ ,4 ;,1it ,;1 U # g f;:W
"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu

o" Ibnu Abr }Iatim dalam tafsirnya (sfi702 dan 1703), Al Mawardi dalam An-
\ykat wa Al uyun (3/3t9), dan Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al lyajiz
(2ts30).
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peroleh sebagai ramposan perong, maka sesungguhnya

seperlima untuk Allah, rasul," ia berkata, "Ini adalatr kalimat

pembukaan, artinya, dunia dan akhirat adalatr milik Allah."47l

16148. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad

bin Yrurus menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Syihab menceritakan kepada kami dari Warqa', dari Natrsyal,

dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Jika

Rasulullatr SAW mengutus pasukan perang, kemudian

mereka memperoleh harta rampasan perang (ghanimah),

maka beliau membagi harta rampasan perang itu menjadi

lima bagian.' Ibnu Abbas lalu memb aca ayat, #(Sf$ft
);)tj & ;tili ,i;, ur "Ketahuilah, sesungguhnya apa

saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang,

maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul."

Dia lalu berkata, "Ayat, );$ ,rd ;\ 31i 'Urto
sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul', adalah kalimat
pembuka. Allah berfirman, ,r.!..li O 63 ggl ,i Y fi
'Kepunyaan Allahlah segala apo yang ada di langit dan apa

yang ada di bumi'. (Qs. Al Baqarah l2l:28$ Bagian Allatr

dan bagian Rasulullah SAW itu satu.'{Z

16149. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Mughirah dari Ibratrim

tentang ayat: |*4 ;+'oli "Maka sesungguhnya seperlima

untuk Allah' ia berkata, "Maknanya adalatr, Allah memiliki

segala sesuatu."473

Lihat atsar yang telah lalu.
Al Mawardi dalam An-Nulut wa Al Uyun (31319).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511703).
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16150. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin
Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim
memberitakan kepada kami dari Al Mughimh, dari Ibrahim,
tentang ayat,il &fr ,;1 n #6ffiV,, Ketahuitah,
sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai
rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk
Allah," ia berkat4 "Maknanya adalatr, Allah memiliki segala

sesuatu. Seperlima untuk Allah dan Rasul-Nya, sedangkan

sisanya dibagi empat bagian."aTa

1615l. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul
A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id
menceritakan kepada kami dari eatadah, ia berkata, ..Harta

ftlmpasan perang dibagi lima bagian, empat bagian untuk
para pejuang yang mendapatkannya, sisanya dibagi lima
bagian, dan seperlima urttrk Allah serta Rasul-Nyu.'r,t

1615* Imran bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdul Warits menceritakan kepada kami, ia berkata: Aban
menceritakan kepada kami dari Al Hasan, ia berkata: Abu
Bakar berwasiat untuk memberikan seperlima dari hartanya,

ia berkata, "Mengapa al<u tidak merelakan hartaku
sebagaimana Allah rela terhadap diri-Nya?'/76

16153. Ibnu Waki' menceritakan kepadaku, ia berkata: Muhammad
bin Fudhail menceritakan kepada kami dari Abdul Malik,
dari Atha, tentang ayat, i4 ;+ili ,;j ut # i,31f;g
);4|;"Ketahuilah, sesungguhnya apa saia ying dapat kamu

Ibid.
Ibnu Katsir dalam tafsirnya (61 S2).
Ibid.
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475

476



TatsirNh:Ihafui

peroleh sebagoi rampasan perang, maka sesungguhnya

seperlima untuk Allah, rasul," ia berkata, "Seperlima bagian

Allah dan seperlima bagian Rasul-Nya itu adalatr satu bagian.

Rasulullatr SAW mengambilnya dan memberikannya kepada

siapa saja yang beliau kehendaki."aTT

16154. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Awanah

menceritakan kepada kami dari Al Mughiratr, dari para

satrabatnya, dari Ibratrim, tentang ayat, 9iA i#(1ffi;ft
$}J B ;+ it "Ketahuilah, sesungguhnya apa saja

yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka

sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul," ia berkata,

"Segala sesuatu milik Allah. Seperlima harta rampasan

perang itu untuk Rasulullah SAW, kerabat Rasulullatr, ffi*-
anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil.'A7g

Ahli takwil yang lain berpendapat batrwa maknanya adalah,

seperlima harta ghanimah itl untuk Baitullah dan Rasulullatr

SAW.

Ahli takwil yang berpendapat seperti ini adalah:

16155. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki bin

Al Jarrah menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far Ar-Razi,

dari Ar-Rabi bin Anas, dari Abu Al Aliyah Ar-Riyahi, ia

berkata, "Harta rampasan perang diseratrkan kepada

Rasulullatr SAW. Lalu beliau membaginya menjadi lima

bagiqn, empat bagiannya untuk para pejuang yang

As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (4167), dinukil dari Ibnu Al Mundzir
dan Ibnu Abi Syaibah.
Ibnu Abi Syaibah dalamAl Mushannaf(71678).
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mendapatkannya, kemudian Rasulullah SAW mengambil

seperlimanya. Rasulullah SAW memukulkan tangannya ke

harta ghanimah itu, kemudian mengambil apa yang

digenggam oleh tangannya, dan itu beliau jadikan untuk

Ka'batr. Itu adalatr bagian Allah. Kemudian beliau membagi

sisanya menjadi lima bagian, satu bagian untuk Rasulullah

SAW, satu bagian untuk kerabat Rasulullatr, satu bagian

untuk anak-anak yatim, satu bagian untuk orang-orang

miskin, dan satu bagian untuk Ibnu sabil."aTe

16156. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ja'far Ar-Razi menceritakan kepada kami dari Ar-Rabi bin

Anas, dari Abu Al Aliyah, tentang ayat, 2i6 n#*1f7;5
fA ;tL ili "Ketahuilah, sesungguhnyo apa saia yang

dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka

sesungguhnya seperlima untuk Allah...." Ia berkata, "Ada

harla ghanimah yarrg diserahkan kepada Rasulullah SAW.

Beliau membaginya menjadi lima bagian. Empat bagian

diseratrkan kepada para pejuang yang mendapatkannya.

Kemudian beliau memukulkan tangannya pada semua bagian

itu, dan segala yang digenggam oleh tangan beliau dijadikan

untuk Ka'bah. Itulah yang disebut sebagai bagian Allatt.

Beliau bersabda, aV\i5,;tlJ' l 'ty V !,i# | 'Janganlah

kamu jadikan suatu bagian untuk Allah, karena dunia dan

aldtirat adalah milik Allah? Kemudian sisanya dibagi

oD Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf (71677), Ibnu Abu Hatim dalam

tafsirnya (5t1702), dan Al Mawardi dalam An'Nukat wa Al UWn (31319'320).

Menurut pendapat ini, harta ghanimah dibagi menjadi enam bagian. Ini adalah

pendapat yang tidak pernah diucapkan oleh seorang pun.

IbnuAl Jauzi dalam Zad Al Masir Q1359) dan Al Qurfrubi dalam tafsirnya (8/10).
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menjadi lima bagian; satu bagian untuk Rasulullah SAW,

satu bagian untuk kerabat Rasulullatr SAW, satu bagian

untuk anak-anak yatim, safu bagian untuk orang-orang

miskin, dan bagian untuk Ibnu sabil."a8o

Ahli takwil yang lain berpendapat bahwa harta yang disebut

untuk Rasulullatr SAW berarti untuk kerabatnya. Allah dan

Rasul-Nya tidak mendapatkan apa-apa dari harta ghanimah

itu.

Mereka yang berpendapat seperti ini adalah:

16157. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas, ia

berkata, "Harta ghanimah dibagi kepada lima bagian. Empat

bagian untuk para pejuang yang berperang mendapatkannya'

satu bagian lagi dibagi kepada empat bagian; sepeiempat

untuk Allah dan Rasul-Nya, yaitu untuk kerabat Rasulullah

SAW. Bagian Allah dan Rasul-Nya adalatr untuk para

kerabat Rasulullatr sAw. Rasulullah sAw tidak mengambil

bagian dari seperlima itu walau sedikit pun. Seperempat

untuk anak-anak yatim, seperempat untuk orang-orang

miskin, dan seperempat untuk Ibnu sabil."asl

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang lebih utama dalam

masalafr ini adalatr yang mengatakan bahwa ayat,,li ;tLi\; "Maka

sesungguhnya seperlima untuk Allah," adalah kalimat pembukaan.

n'o lbid.
48r Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511703), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al

uyun (31320), Ibnu Al Jauzi dalam zad Al Masir (31359), dan lbnu Athiyyah

dalam Al Muhanar Al Wajiz (21530).
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Berdasarkan ijma' yang menyatakan bahwa harta seperlima tidak
boleh dibagi menjadi enam bagian. Jika ditetapkan bahwa Allah
mendapat satu bagian, sebagaimana dikatakan oleh Abu Al Aliyatr,
maka bagian seperlima itu dibagi kepada menjadi enam bagian.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang
pembagian seperlima itu kepada kurang dari lima bagian. Adapun
pembagian kepada lebih dari lima bagian, kami tidak mengetahui ada
yang berpendapat seperti itu selain khabar yang telah kami sebutkan
dari Abu Al Aliyah. Dalam ijma'terdapat dalil yang jelas tentang ke-
shahih-atpendapat yang kami pilih.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa bagian Rasulullah
sAw adalah untuk para kerabatrya, maka sesungguhnya Allah telah
menjadikan satu bagian untuk Rasulullah sAw, meskipun beliau
mengalihkannya kepada keluargany4 akan tetapi itu tidak
menyebabkan pembagian menjadi berkurang dari lima bagian. Mereka
yang berpendapat seperti ini adalah:

16158. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:
Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa,id
menceritakan kepada kami dari eatadatr, tentang ayat, YjJi$
,rd &fr rt$ n#(3 "Krtohuitah, sesungguhnya apa
saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang,
malra sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul," ia
berkata, "Jika Rasulullatr SAW mendapatkan harta
ghanimah, maka beliau membaginya menjadi lima bagian.
Seperlima untuk Allah dan Rasul-Nya, sisanya dibagikan
kepada kaum muslim. seperlima itu adalah bagian Allah,
Rasul-Nya, kerabat Rasulullah, anak-anak yatim, orang-
orang miskin, dan ibnu sabil. Seperlima itu dibagi menjadi
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limabagian.SeperlimaunttrkAllahdanRasul.Nya,
seperlima untuk pala kerabat Rasulullatr, seperlima rurtuk

anak-anak yatim, seperlima unttrk orang-orang miskin, dan

seperlima untuk ibnu sabil.'A02

16159. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: sufyan

menceritakan kepada kami dari Musa bin Abu Aisyah, ia

berkata: Aku pernatr bertanya kepada Yahya bin Al Jazzat

tentang bagian Rasulullah SAW, ia lalu menjawab, "Bagian

Rasulullah sAl{ adatah seperlima dari seperlima harta

ghanimah.'At3

16160. Ibnu waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

uyainatr menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan

kepada kami dari Musa bin Abu Aisyah, dari Yahya bin Al

J azz,a4 riwaYat Yang sama

16161. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Atrmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Musa bin Abu Aisyah, dari

Yahya bin Al lazzar,dengan riwayat yang semisalnya'

16162. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu J,raij, tentang ayat, 'i4i' ;+"fi "Mola

sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul"' Ia berkata'

..Empatperlimauntukparapejuangyangmendapatkannya,

sedangkan seperlima untuk Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah

As-suyrthi menyebutkan riwayat seperti ini dalam Ad'Durr Al Mantsur (1166).

lbnu eUi Syaibatr dalan Al Mtuhannaf Q I 677)'

482
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SAW membaginya sesuai kehendaknya, seperlima untuk
kerabat Rasulullatr SAW, seperlima untuk anak-anak yatim,

seperlima untuk orang-orang miskin, dan seperlima untuk
ibnu sabil.'A8a

Ahli takwil berbeda pendapat tentang firman Allah, 6"3;l,srb
"Kerabat rasul. " Siapakatr mereka? Sebagian ahli takwil berpendapat

bahwa mereka adalatr kerabat Rasulullah SAW dari bani Hasyim.

' Mereka yang berpendapat seperti ini adalatr:

l6l6i. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepadaku dari Syarik, dari Khushaii dari
Mujatrid, ia berkat4 "sedekah itu tidak halal bagi keluarga
Rasulullatr SAW, maka Allah menjadikan seperlima dari
seperlima harta ghaniznall untuk mereka.'{85

16164. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Syarik
menceritakan kepada kami dari Ktrushaii dari Mujahid, ia
berkata, 'Nabi Muhammad SAW dan keluarganya tidak
memakan harta sedekah, maka Allah menjadikan seperlima

dari seperlima harta ghanimahuntuk mereka."4E6

16165. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada kami dari I(hushaif, dari Mujatrid, ia
berkata, "Allah mengetatrui batrwa pada bani Hasyim ada

lbid.
Ibnu Abi Syaibah dalamAl Mushannaf (7/680).
Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf (71677).

4&t
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orang-orang fakir, maka Allah menjadikan seperlima harta

ghanimahuntuk mereka sebagai pengganti sedekah.'/E7

16166. Mutrammad bin Imaratr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ismail bin Aban menceritakan kepada kami, ia berkata: Ash-

Shabatr bin Yahya Al Muzani menceritakan kepada kami dari

As-Suddi Abu Ad-Dailam, ia berkata: Ali bin Al Husein

berkata kepada seseorang dari negeri Syam, "Apakatr engkau

tidak membacaayat, );:)5& fi.i\ ;1u#6f#V
'Ketahuilah, sesungguhnya aW saja yang dapat kamu

peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya

seperlima untuk Allah, rasul'? orang itu menjawab, 'Ya'.
Orang itu bertanya, 'Apakatr mereka itu adalatr kamu?' Ia

menjawab, rY"r.1488

16167. Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan

kepada kami dari Khushaif, dari Mujahid, ia berkata,

"Mereka adalatr para kerabat Rasulullah SAW, sedekah tidak

halal bagi mereka.'{8e

16168. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mu'awiyah

menceritakan kepada kami dari Hajjaj, dari Atha, dari Ibnu

Abbas, batrwa Najdatr menulis surat kepadanya rurtuk

bertanya tentang makna dzowi al qurba (kerabat Rasulullatt

SAW). Dia (Ibnu Abbas) lalu membalas suratnya, "Kami

menyatakan batrwa kami termasuk golongan mereka (kerabat

Ibnu Athilyah dalam Al Muhanar Al Wajiz (21530).

Abu Hayyan dalarnAl Bahr Al Muhith(51324).
Al Mawardi dalam An-Nuhat wa Al Uyun (31320).
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Rasulullatr SAW), akan tetapi kaum kami tidak mau

menerima itu."4s

16169. ...berkata: Al Husein menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang ayat,

i4 ;L 3t "Mako sesungguhnya seperlima untuk Allah,

rasul," ia berkata, "Empat perlima unfuk mereka yang

berjuang, sedangkan seperlima sisanya untuk Allatr dan

Rasul-Nya, dan beliau berikan kepada siapa yang ia
I kehendaki; seperlima untuk kerabat Rasulullah SAW,

seperlima untuk anak-anak yatim, seperlima untr* orang-

orang miskin, dan seperlima untuk ibnu sabil.'Aer

Ahli takwil yang lain berpendapat batrwa mereka adalatr semua

orang Quraisy. Mereka yang berpendapat seperti ini adalatr:

16170. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abdullah bin Nafi' memberitakan kepadaku dari Abu
* 

Ma'syar, dari Sa'id Al Maqburi, ia berkata: Najdah mengirim

surat kepada Ibnu Abbas untuk menanyakan perihal dzav,i al
qurba (kerabat Rasulullah SAW). Ibnu Abbas lalu membalas

suratnya, "Kami menyatakan bahwa kami termasuk golongan

mereka (kerabat Rasulullatr SAUD, akan tetapi kaum kami
. tidak mau menerima itu. Mereka mengatakan bahwa semua

orang Quraisy adalah kerabat."4e2

Ahli takwil yang lain berpendapat batrwa bagian kerabat

Rasulullah SAW adalah untuk Rasulullah SAW, kemudian setelah

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(51fi0$.
Lihal at s ar sbbelumnya.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511704),Ibnu Athiyyah dalamAl Muhorrar Al
Wajiz Q1530), dan AI Mawardi dalarn An-Nukat wa Al Uyrn (3/320),
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masa beliau, bagian itu menjadi bagian ulil amri (pemimpin). Mereka

yang berpendapat seperti ini adalatr:

1617l. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul

A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, bahwa ia ditanya

tentang bagian dzawi al qurba (kerabat Rasulullah SAW),

lalu ia berkata, "Itu adalah makanan untuk Rasulullah SAW

selama beliau masih hidup. Ketika beliau wafat, bagian itu

menjadi bagian pemimpin setelahnya.'/e3

Ahli takwil yang lain berpendapat bahwa bagian untuk

keluarga Rasulullah SAW diserahkan kepada bani Hasyim dan bani

Al Muththalib. Ulama yang berpendapat seperti ini diantaranya adalah

Imam Syaf i. Dalilnya adalah seperti yang disebutkan dalam riwayat

berikut ini:

16172. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus

bin Bukair menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Az-Zrfiri menceritakan kepadaku dari Sa'id bin Al
Musayyib, dari Jubair bin Muth'im, ia berkata: Ketika

Rasulullah SAW membagi bagian harta rampasan perang

yang diperoleh dari Khaibar kepada bani Hasyim dan bani Al
Muththalib, aku dan Utsman bin Affan sedang berjalan

menuju tempat beliau. (Setibanya di sana), kami berkata,

"Wahai Rasulullatr, mereka adalah bani Hasyim, saudaramu,

kami tidak mengingkari keutamaan mereka karena

kedudukanmu. Allah telah menjadikan engkau berasal dari

4e3 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (31320),Ibnu Athiyyah dalam l/
Muharrar Al Wajiz Q1530), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (21631).
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mereka. Apakatr engkau tidak melihat bani Al Muththalib,

saudara-saudara kami, engkau memberi bagian kepada

mereka, tetapi engkau meninggalkan kami, sedangkan kami

dan mereka berada pada satu kedudukan di sisimu."

Rasulullatr SAW lalu bersab du, )t *q, € €.il?- i n*l
yti *.-ji,i,i' i.: ;a'fr 6i,t ,:i 'iurrito 

tidak pernai

iemrsahian diri dari kita, baii pada masa Jahiliyah maupun

masa Islam. Bani Hasyim dan bani Al Muththalib itu satu."

Rasulullatr SAW lalu menjalin jari-jemari tangannya. aea

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang lebih utama menurutku

adalah yang mengatakan bahwa bagian dza'ni al qurba (kerabat

Rasulullah SAW) wrtuk kerabat Rasulullah SAW yang berasal dari

bani Hasyim dan aliansi (halifi mereka yang berasal dari bani Al
Muththalib, karena aliansi suatu kaum itu termasuk dalam golongan

mereka. Ini berdasarkan khabar shahih dari Rasulullah SAW yang

telatr kami sebutkan.

Ahli takwil berbeda pendapat tentang hukum kedua bagian ini,

maksudnya adalah bagian Rasulullah SAW dan bagian kerabat

Rasulullatr SAW setelah beliau wafat.

Sebagian berpendapat bahwa bagian itu digunakan untuk

membantu agama Islam dan kaum muslim.

Ahli takwil yang berpendapat seperti ini adalah:

16173. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad

bin Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Syihab menceritakan kepada kami dari Warqa', dari Nahsyal,

os Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uyun (31320) dan Abu Hayyan dalam Al
Bahr Al Muhith(51324).
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dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Bagian

Allah dan Rasul-Nya dijadikan satu, kemudian bagian

kerabat Rasulullatr SAW. Kedua bagian ini 
-bagian

Rasulullah SAW dan bagian kerabatnya- digunakan untuk

kuda dan persenjataan. Sedangkan bagian anak-anak yatim,

bagian orang-orang miskin, dan bagian ibnu sabil, tidak

boleh diberikan kepada orang lain."4e5

16174. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Qais bin Muslim, ia berkata:

Aku bertanya kepada Al Hasan tentang ayat, nli$6f#S
d;/J| a$ );1; ,4 ;+ ili ,;; e "Ketahuitah,

sesungguhnya apa saja yong dapat kamu peroleh sebagai

rampasan perang, malra sesungguhnya seperlima untuk

Allah, rasul, Kerabat rasul" ia menjawab, "Ini adalah

kalimat pembukaan. Artinya dunia dan akhirat itu milik

Allah.'4e6

Ada yang berpendapat batrwa bagian kerabat Rasulullatr

SAW itu untuk kerabat khalifah. Akan tetapi mereka sepakat

bahwa kedua bagian ini digunakan untuk kuda dan persiapan

jihad di jalan Allah. Yang demikian itu telah diterapkan pada

masa khilafah Abu Bakar dan Umar.

16175. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Su$an

menceritakan kepada kami dari Qais bin Muslim, ia berkata:

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511705).

Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf (7/678), Ibnu Abu Hatim dalam
tafsirnya (511705), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3/320).
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Aku pernatr bertanya kepada Al Hasan bin Muhammad, lalu

ia menyebutkan dengan redaksi yang semisalnya.aeT

16176. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Umar bin

Ubaid menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari

Ibratrim, ia berkata, "Abu Bakar dan Umar menjadikan

bagian Nabi Muhammad SAW untuk kuda tunggangan

perang dan persenj atmrl.."

Aku katakan kepada Ibrahim, "Apa yang dikatakan Imam Ali
tentang itu?" Ia menjawab, "Imam Ali sangat menganjurkan

hal itu.'/et

16177. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

ayat, 6;fri,$5 );a;,!,4 ;+i\i ,*'i #6r#V
#<,413 tilf, "Ketahuilah, sesungguhnya apa saia yang

dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka

sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul,

anak-anak yatim, orang-orang misHn," ia berkata, "Pada

zarnaln dahulu harga ghanimah dibagi menjadi lima bagian.

Empat bagian untuk para pejuang yang mendapatkannya, lalu

satu bagian dibagi menjadi empat; Allah, Rasul-Nya, dan

kerabat Rasulullah SAW. Bagian Allah dan Rasul-Nya untuk

kerabat Rasulullah SAW, namun Rasulullatr SAW tidak

pernah mengambil bagian dari seperlima itu walau sedikit

pun. Ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1705), Ibnu Athiyyatr dalamAl Muharrar Al
Wajiz Q/530), dan Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith (51324).

Ibnu Athiyyah menyebutkan maknanya dalam Al Muharrar Al Wajiz (2/351).

4n
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mengembalikan bagian kerabat Rasulullatr SAW itu kepada

kaum muslim, ia jadikan sebagai biaya jihad di jalan Allah,

karena Rasulullatr SAW bersabd4 "fua * & S u L;j I
'Kami tidak mewariskan apa-apa, apq yang kami tinggalkon

itu adalah sedekah' ."4ee

16178. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul

A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, batrwa ia pernatr

ditanya tentang bagian dzav,i al qurba (kerabat Rasulullah

SAW), lalu ia menjawab, "Itu adalatr makanan untuk

Rasulullah SAW. Ketika beliau wafat, Abu Bakar dan Umar

menggrmakannya urtuk jihad di jalan Allah, sebagai sedekah

terhadap Rasulullah SAW.'5oo

Ahli takwil yang lain berpendapat bahwa bagian dzawi al
qurba (keluarga Rasulullah SAW) dan bagian Rasulullah

SAW setelah beliau wafat diberikan kepada pemimpin kaum

muslim.

Ahli takwil yang berpendapat seperti ini adalah:

16179. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Tsabit menceritakan kepada kami dari Imran bin Zhabyan,

dari Hakim bin Sa'ad, dari Ali RA, ia berkata, "Basian

seperlima diberikan kepada orang yang berhak menerimanya,

Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6182).

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3/320), Abu Hayyan dalam Al Bahr
Al Muhith (5/324),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31360), dan Ibnu Abu
Hatim dalam tafsirnya (511704).
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sedangkan bagian Allah dan Rasul-Nya diserahkan kepada

pemimpin kaum muslimin."Sol

16180. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul
A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada karni dari Qatadah, batrwa ia pernah

ditanya tentang bagian keluarga Rasulullah SAW, lalu ia
menjawab, "Makanan untuk Rasulullatr SAW itu ketika

beliau masih hidup. Setelah beliau wafat, maka untuk
pemimpin setelahnya. "5o2

Ahli takwil yang lain berpendapat batrwa bagran Rasulullatr

SAW itu dikembalikan kepada bagian seperlima, kemudian

bagian seperlima itu dibagikan kepada tiga bagian; anak-anak

yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Ini merupakan

pendapat sekelompok ulanra lrak.

Ada yang berpendapat bahwa semua bagian seperlima itu
- . untuk kerabat Rasulullatr SAW.

Mereka yang berpendapat seperti ini adalatr:

16181. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepadri kami, ia berkata: Abdul Ghaffar

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Minhal bin Amr

Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/85), disebutkan dalam hadits marfu' yang
diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalan As-Sunan (6/303) dari Abu Ath-Thufail,
"Ketika Fathimah bertanya kepada Abu Bakar tentang bagian seperlima, beliau
menjawab, 'Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

tA d-ots.urs izi'ilatl *t br'n*t $y

"Jika Allah memberikan makanan kepada seorang nabi, kemudian Dia
manafatkannya, maka makanan itu untuk orang (pemimpin) setelahnyd', Oleh
karena itu, ketika aku diangkat menjadi pemimpin, aku menyerahkannya kepada
kaum muslim'."
Abu Hayyan dalamAl Bahr Al Muhith(5/324).
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menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya kepada

Abdullatr bin Muhammad bin Ali dan Ali bin Al Husein

tentang bagian seperlima. Lalu mereka berdua menjawab,

"Itu adalah bagian kami." Aku kemudian berkata kepada Ali,

"sesungguhnyaAllahberfirrrran);f|-;l;#;i,jj;13f,iJf)
'Anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabilt." ia

menjawab, "Anak-anak yatim dan orang-orang miskin di

antara kami."5o3

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar menurut kami

adalatr, bagian Rasulullah SAW itu dikembalikan kepada bagian

seperlima. Kemudian bagian seperlima itu dibagikan kepada empat

bagian seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, satu bagian untuk

kerabat Rasulullatr SAW, satu bagian untuk anak-anak yatim, satu

bagian trntuk orang-orang miskin, dan satu bagian untuk ibnu sabil,

karena Allah mewajibkan seperlima itu untuk orang-orang yang

sifatnya telah disebutkan, sebagaimana Allah mewajibkan ernpat

perlima untuk yang lain (para pejuang yang mendapatkannya).

Mereka telah menetapkan iima', bahwa hak empat perlima itu tidak

akan diberikan kepada orang lain. Demikian juga dengan hak

seperlima, tidak dapat dijadikan hak orang lain. Oleh sebab itu, tidak

boleh mengalihkan bagian tersebut kepada orang lain, sebagaimana

tidak boleh mengalihkan bagian yang telatr ditetapkan dan disebutkan

Allah dalam kitab-Nya hanya karena sebagian orang yang berhak

menerimanya sudatr tidak ada lagi.

Adapun yang dimaksud dengan anak-anak yatim adalah anak-

anak kaum muslim yang bapaknya telatr meninggal dunia. Makna

503 Ibnu Athiyyah dalarr. At Mttharror Al Waiiz Q1530) dan Abu Halyan dalar1x Al
Bahr Al Muhith(51324).
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orang-orang miskin adalatr kaum muslim yang membutuhkan.

Sedangkan makna ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam
perjalanan.

Ahli takwil yang berpendapat seperti ini adalah:

16182. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, ia berkata,

"Seperlima itu dibagi lima, dan yang keempat wrtu/r. ibnu

sabil, yaitu tamu yang miskin, yang menginap di rumatr

kaum muslim."5o4

rakwil firman Anah: 6_E* {tCij'V| ;r\iJta.,3 o)

l-i'i! :F &{lf iZ;i 5i1i;- r6}i (rika kamu beriman
hepada Allah don hepada apa yang Kami turunkan hepada hamba
Kami [MuhammadJ di hari Farqan, yaitu di hari bertemunya dua
pasukan. Dan Allah fufuha Kuasa atas segala sesuatu)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Yakinlah wahai

orang-orang yang beriman, bahwa harta ghanimah yang kamu
dapatkan itu dibagikan kepada bagian yang telah Aku jelaskan.

Percayalah kepada itu jika kamu mengakui keesaan Allah dan apa

yang diturunkan Allatr kepada hamba-Nya, yaitu Muhammad, pada

saat Dia memisahkan antara yang hak dengan yang batil pada perang

Badar. Jadi, jelaslah kemenangan orang-orang yang beriman terhadap

musuh mereka, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan besar;

kelompok mukminin dan kelompok musyrikin. Allahlah yang

membinasakan dan menghinakan orang-orang kafir itu dengan tangan

t* Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(511706).
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orang-orang mtrkmin. Dia Matra Kuasa untuk melakukan selain itu.

Tidak ada yang dapat menghalangi kehendak-Nya."

Ahli takwil yang berpendapat seperti pendapat ini adalah:

16183. Al Mntsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr menceritakan

kepadakn dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang uV* a6fi ii
maksudnya adalah, perang Badar. Dalam perarlg Badar itu

Allatr memisahkan antara yang hak dengan yang batil.505

16184. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, dengan redaksi yang semisalnya.

16185. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits

menceritakan kepadaku, ia berkata: Uqail menceritakan

kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Urwatr bin Az'Zubair dan

Ishaq, ia berkata: Abdwaz.zaq menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Az'Zrthri, dari Urwatr bin Az-Zubair,

mereka berdua saling memberikan tambatran tentang

makna ayat, g6fil ii"oi hari Furqan," yaitu pada hari

yang mana Allah memisatrkan antan yang hak dengan

yang batil, yaitu, pada hari perang Badar. Itu merupakan

awal peristiwa yang disaksikan Rasulullatr SAW,

terbunuhnya Atabatr bin Rabi'ah (pemimpin kaum musynk).

Pasukan kaum muslim dan kaum musyrik bertemu pada hari

505 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511706) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Tanzil (21635).



SurahAlAnfcal

Jum'at 19 Ramadhan. Satrabat Rasulullatr SAW berjumlah
tiga ratus dan beberapa belas orang, sedangkan orang
musyrik antara seribu atau sembilan ratus orang. Allatl
mengalahkan orang-orang musyrik dalam perang itu. Orang

musyrik yang terbunuh lebih dari tujuh puluh orang,

demikian juga yang ditawan.so6

16186. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dari Muqsim, tentang ayat, gl3_riil'7it_,,Di hari
Furqan," ia berkata, "Maknanya: Ketika perang Badar, saat

Allah memisahkan antara yang hak dengan yang batil.,'507

16187. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunazzaq memberitakan kepada kami, ia berkata: Ma,mar
memberitakan kepad4 kami dari Utsman Al Jazari, dari

Muqsim, tentang ayat, ,6Jl ii"Oi hari Furqon," ia
' -. berkata, "Maknanya: Pada saat perang Badar, ketika Allatl

memisahkan antara yang hak dengan yang batil."508

16188. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, '6_
ft-uefi ,liifi 

"i 
at3'5!bIIiJI 6 6- ACA "Di hari Furqan, yaitu di hariI

bertemunya dua pasukn4 " bahwa maksudnya adalah, para

Abdurazzaq dalam tafsirnya (21123), hingga kalima! ,,Memisahkan antara
yang hak dengan yang batil."
Disebutkan lengkap oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/89).
Abdunazzaq dalam afsirnya (21 123).
Ibid.
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perang Badar. Kawasan Badar terletak di antara Madinah

dengan Mal&ah.soe

16189. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin Ya'qub Abu Thalib menceritakan kepada kami dari Abu

Aun, dari Muhammad bin Abdullatr Ats-Tsaqa,fi, dari Abu

Abdunahman As-sullami Abdullah bin Habib, ia berkata: Al

Hasan bin Ali bin Abu Thalib berkata, "Malam Al Furqan

adalatr pada saat bertemunya dua pasukan besar pada tanggal

17 bulan Ramadhan."5lo

16190. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang ayat, $ii'pi'-
L;i:i{t"Yaitu di hari bertemunya dua pasulan," iaberkata:

Ibnu Katsir berkatq "Maksudnya adalatr, pada .perang

Badar."5ll

16191. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang ayat, 1$

Ltr;li fi ii eGAt ii$+ i9 Cf;\ "Yang Kami

turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan,

yaitu di hari bertemunya dua pasukan, " bahwa maksudnya

adalatr, pada saat yang hak dan yang batil dipisatrkan dengan

kekuasaan-Ku, yaitu saat bertemunya dua pasukan besar;

kamu dan mereka.sl2

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3/368).

Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/90).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511706).
Ibnu Hisyam dalam ls-Sir ah AwNabawiyah Q1328).
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16192. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, li-(#'J;6;1Vt
A6jl "Yang Kami turunpan lcepada hamba Kami

(Muhammad) di hari Furqan," bahwa maksudnya adalah'

pada saat perang Badar, hari itu Allah memisahkan antara

yang hak dengan Yang batil.5r3

coc

'SrX,E;i; {,5i r;iJi, i' qli $i5i,'3fi t I
'6ij),5r3u Wr O frg'{ i'er; $"P' )

cj i#, #V 65,|; -1&4.{-fr 6tL 6 {i'1

ryU,i|Of'{:;-'&<}
,, (Yoiat dihdri) ketil,,akamuberada di pinggit lembah tang

delcat ilmt merel<aberada di pinggtr lqrbah yang ia"h
se dmtg kafitah iAt b er ada di b aw ah lcamu. S ekit any a l<frnnl

mengadal<art per se/r.$uan \matk menenfiil<mt hari

pertempuran), pastilah karru tiddk sependapat dalarrt

rnenenhtl<flrlhfiri pertempnan iat, al]@,rt tetfipi (Ntah

me.mperterntkon dua pastt<art i/ru,) ogdr Dia melal1.//,,kmt

suc,at u11,$ar. yrng mestr dilakanakan, yaiht dgdr ordng

y crrJg binasa iat binasany a dengart ketet angan y ang ny ata

dmt agar orcmg y6,ttghid"p ituhidupffla denganketerartgan

5r3 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511706)'
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y ang rJy dt a (pula) . Senrngguh,ny a Nlah Maho Menilengar
lagiMatvMangetahui."

(Qs. Al Anfaal lSlz 421

rakwl firman Altah: dfi nffi\ {'f;li {1!{u,&1 ,tt44'rlr:l .: lrtijllvattu di hariJ hetika hamu berada di pinggir

lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang iauh
sedang hafilah itu berada di bawah hamu)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Yakinlah watrai

orang-orang beriman bahwa pembagian harta rampasan perang seperti

yang telatr dijelaskan Tuhanmu kepadamu, jika kamu beriman kepada

Allah dan kepada apa yang telah Dia turunkan kepada hamba-Nya

pada perang tsadar. Ketika Dia memisatrkan antara yang hak dengan

yang batil untuk menolong-Rasul-Nya. &1 lt '(Yaitu di hari) ketitu

tcamui saat itu kamu Q!'Ai z3i!fi" 'Berada di pinggir lembali yang

delrati berada di tepi lembatr yang dekat dari Madinatr. nfS\ {t
{tfri 'Dan merelra berada di pinggir lembah yang iauhi

sedangkan orang-orang musyrik berada di bawatrmu, di tepian lembatr

yang jauh ke arah Makkah. 'P1',fi ESli 'sedang kafilah itu

berado di bmtah kamul Kafilah dagang rombongan Abu Su$an dan

para satrabahya berada di bawahmu ke arah tepian pantai.'

Ahli takwil yang berpendapat seperti ini adalah:

16193. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang ayat, G'di !3fi\
"Berado di pinggir lembah yang delat," ia berkat4

"Maksudnya adalah, tepian lembatr yang dekat, sedangkan
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orang-orang musyrik berada di tepian lembah yang jauh.

'e1'"VJ a{Sij'Sedang tcaJilah itu berada di bawah

lamu'. Abu Sufyan dan para sahabatnya berada di bawah

mereka."5l4

16194. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami tentan g ayat, nfS\ {, G'ni 'r3iJt fi 'tt

{A "(Yaitu di hari) kctttra kamu berada di pinggir

lembah yang deknt dan merelca berada di pinggir lembah

yang jauh, " bahwa kedua tempat itu adalatr tepian lembah.

Nabi Muhammad SAW berada di atas lembatr, sedangkan

orang-orang musyrik berada di bawatr lembah. iil a*SV
'P1 *Sedang tcafitah itu berada di bau,ah lamu."
Maksudnya adalah, Abu Suffan, ia dengan kafilatt

dagangnya bergerak membelok dari kawasan Rasulullah

SAW hingga tiba ke Makkah.srs

16195. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang ayat, !1

€rfii ";il\ i, q3i 'tiijJji fi "(ouu di hari) ketika

lramu berada di pinggt lembah yang dekat dan merelra

berada di pinggir lembah yang jauh maksudnya dari lembatt

menuju ke Makkatr 'P4'fi,: lrtiS"Sedang trafilah itu

berada di bawah kamu." Maksudnya adalatr, rombongan

kafilah Abu Suffan, Kamu keluar dari Madinah untuk

mengambil kafilah itu, akan tetapi orang-orang musyrik

Abu Ubaidatr dalam Majaz Al Qur'an (1246),Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(511707), dan Az-Zujaj dalam Ma'ani Al Qur'an (21417).

Ibid.

5t4
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Makkah juga pergi untuk mencegah tindakanmu tanpa ada

perjanjian, baik denganmu maupun dengan mereka.5l6

16196. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Muj ahid, tentan g a! at, 
YpLa-'r:rXt Elij " S e dan g tmJi I ah

itu berada di bmtah kamu," ia berkata, "Abu Sufyan dan

para sahabatnya datang dari negeri Syarn membawa barang

dagangan, mereka tidak merasa bahwa kaum muslim pejuang

Badar telah mendekati mereka. Rasulullah SAW juga tidak

merasakan batrwa orang-orang kafir Quraisy telah dekat.

Sementara itu, orang-orang kafir Quraisy juga tidak merasa

bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya telah

dekat. Hingga mereka bertemu di tempat persediaan air di

kawasan Badar. Mereka pun berperang. Sahabat Rasulullah

SAW lalu dapat mengalahkan dan menawan mereka."5l7

16197. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, dengan redaksi yang semisalnya.

16198. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah

menceritakan kepada kami dari Warqa', dari Ibnu Abu Najih,

dari Mujahid, dengan redaksi yang semisalnya'

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511707) dan Ibnu Hisyam dalam ls-Srrah An-
Nabau,iyah (21328).
As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (4173), dinukil dari Ibnu Abi Syaibah,

Ibnu Al Mundzir, dan Abu Asy-Syaikh, dari Mujatrid. Ibnu Athiyyah dalam l/
Muharrar Al llajiz (21533).

516

5t7
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16199. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, ia menyebutkan tentang tempat-tempat mereka dan

posisi kafilah dagang rombongan Abu Suffan. Ia
membacakan ayat, {fii 'tiffi\ it f;:di 'tii,Ji\ F lt
*(Yaitu di hari) l@til@ kamu berada di pinggir lembah yang

dekat dan mereka berada di pinggt lembah yang jauh."

Makna lafazh 'gli adalatr rombongan kafilah Abu Sufyan.

Mereka berada di bawahmu, di tepi p*t i.tt8

Abu Ja'far berkata: Terdapat perbedaan qira'at dalam

bacaan ayat,(4tri {i5\,J1tt "(Yaitu di hari) ketilu kamu berada di

pinggir lembah yang dekat." Mayoritas ahli qira'at Madinatr dan

Kufatr membacanya, -;$\dengan huruf ' ain berbatakat dhammah.

Sebagian ahli qira'at Makkah dan Bashratr membacanya itl\.
dengan huruf 'ain berharakat lwsrah. Kedua kata ini adalatr dua

batrasa yang masyhur, ymg memiliki dengan redaksi yang semis"lnyq

keduanya benar5le. Dalam sya'ir Ar-Ra'i disebutkan:

;t1*j,irut'p* Wv'#o*)
"Lrw bola mata r'r^uot.

Kami tidak menemukan atsar dengan sanad ini dalam referensi yang ada pada

kami.
Nafi, Ashim, Ibnu Amir, Hamzah, dan Al Kisa'i membacanya! nfS\dengan
huruf 'ain berharakat dhammah.

Ibnu Katsir dan Abu Amr membacanya, ailt.lq dengan huruf 'atn berharakat

kasrah.
Lilnt At-Taisir li Al Qira'at As-Sab'(hal. 95) dan Ibnu Athiyyah dalarln Al
Muharrm Al Waj iz Ql 532).

5tt
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Seakan-akan melirat di tepi lembah dan anaklembu liar."520

Dengan huruf 'aln berharakat kasrah, juga ditemukan.il,

)$urr$ tt)
lci

fsb.p.lr ,W1"crv:

dalam bait Aus bin Hajar:52r

r;j Gt-

"Jika htda pasukan berhtda menempati tepi lembah

Mereka pasti berbalik dengan cepat,

mereka tidak mau menyambutnyo."t"

Bait syair ini adalah karya Ar-Ra'i An-Numairi, ymg dikutip dari syair yang
panjang. Pada awalnya ternrlis:

t\:nl?ui ;atti4:j'F
* * !.AL'.t ,ils 

'4i,V.'-.'tt;t
"Kaumku telah berubah, tapi aht tidak terpukau.

Tidak bisa merubah takdir dengan takdir.
Sifunya menop ang sisbrya.

Leher htda yang liar semakin meninggi. "
Lihat ensiklopedia syair lembaga budaya Abu Dhabi, Diwan Ar-Ra'i An-
Numairi,
Beliau adalah Aus bin Hajar bin Malik bin Hazn bin Uqail bin Khalaf bin
Numair. Termasuk dalam kelompok ketiga di antara para penyair. Masih
seangkatan dengan Hathi'ah dan Nabighah bani Ja'datr. Beliau wafat kira-kira
dua talrun sebelum Hijriyat/620 M.LiIBt Al Aghani (lll73).
Ini adalalr kutipan dari syair yang panjang. Lihat Diwan Aus bin Haiar (hal.
103). Pada awal syair ia mengatakan:

sat2;!1t e|d & )w* qut'".*
i6t, 6,i,' tj ifir'u;J t(bg ;IVJI :\y b

"Kedua mata pasti meneteskan dan menctrahkan air mata
Karena leutamaan, bencana, dan ketinggian.

Banyak merasakan cairan keswahan dan kesenangan.
Kehilangan dan kebinasaan tidak ada bandingannya."

Ada sedikit perbedaan antara lafaztr syair yang terdapat dalan diwan dengan
lafazh syair yang ada dalam kitab tafsir ini:

)qy.t';r q 6rV ii rt:'d,',6r-i'olnt
"Pasukan berkuda pasti tidak akan mengosongkan tepian lembah.
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Takwil firman Allah: #3 ;4i,t fr*.{ iref; g
{;11 6U 6f itl (6). (sekiranya kamu mensadakan

persetujuan [untuh menentukan hari pertempuranJ, pastilah kamu
tidak sependapat dalam menentuhan hari pertempuran itu, akan
tetapi [Allah mempertemukan dua pasuhan ituJ ogar Dia melakukan
suatu urusan yang mesfi dilaksanakan)

Abu Ja'far berkata: Allatr berfirman, ,,Wahai orang-orang
beriman, seandainya pertemuan kamu di tempat pertemuan itu telah
kamu janjikan dengan orang-orang musyrik, maka pastilah kamu
berbeda pendapat tentang perjanjian itu lantaran banyaknya jumlah
musuhmu sedangkan jumlatr kamu sedikit. Akan tetapi Allah
mempertemukanmu tanpa ada perjanjian di antara kamu dengan

mereka, agar Allah melakukan suatu perkara yang mesti terlaksana.
Itulah ketetapan dari Allah. Pertolongan Allah pasti diberikan kepada
orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. sedangkan
kebinasaan musuh-musuh Allah dan musuh mereka terjadi pada
perang Badar dengan pembunuhan dan penawanan.,,

Ahli takwil yang berpendapat seperti ini adalah:

16200. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang ayat, J1
J.jJ,i O frg{ i"ef; "sekiranya kamu mengadaknn

persetujuan (untuk menentulcan hari pertempuran), pastilah
lramu tidak sependapat dalam menentukon hari pertempuran

itu," bahwa jika pertemuan itu berdasarkan perjanjian dari
kamu dan mereka, kemudian sampai berita kepadamu batrwa
jumlah mereka banyak sedangkan jumlah kemu sedikit, maka

Mereka segera cepat berpaling dan tidak matt merryambut."
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pasti kamu tidak akan menemui mereka. (A'SI Gii:.€.J't
{-fr 6tA *Aknn tetapi (Allah memPertemukan dua

pasukan itu) agar Dia melokukan suatu urusan yang mesti

ditaksanatran. " Yakni: Agar Allatr melaksanakan kehendak-

Nya dengan kekuasaan-Nya untuk mengagungkan Islam dan

kaum muslim, merendahkan kemusyrikan dan orang-orang

musyrik, tanpa kamu mengalami kekalahan. Allah

melakukan itu dengan kelembutan-Nyu.t"

1620l. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu watrab

memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata:

Yunus memberitakan kepadaku dari Syihab, ia berkata:

Abdurratrman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik

memberitakan kepadaku batrwa Abdullah bin Ka'ab berkata:

Aku mendengar Ka'ab bin Malik berkata, tentang perang

Badar, "Rasulullatr SAW dan kaum muslim pergi ingin

menghadapi kafilah dagang Quraisy, kemudian Allatr

mempertemukan mereka dengan musuh mereka tanpa ada

perj anj ian sebelumny 
^.n524

16202. Ya,qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, dari Umair bin

Ishaq, ia berkata: Abu Sufran bersama kafilah dagang datang

dari negeri Syarn. Sedangkan Abu Jahal datang dari Makkatt

untuk menghadang Rasulullah SAW dan para satrabatnya

yang ingin menghadapi kafilah dagang itu. Mereka bertemu

di Badar. Ketiga kelompok ini tidak tatru batrwa mereka akan

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1708), dalam dua atsar terpisah, serta Ibnu

Hisyam dalam ls-Sir ah An-Nabau,iah Q1328).
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Q1636).

s2x

5U
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bertemu, hingga akhirnya mereka bertemu di tempat

persediaan air di kawasan Badar. Mereka pun saling

berhadapan.525

rakwil firman Atrah: 'e <; G 63 )';,& €it|'J _1fi4.

4 '€;l 'ni 6ft 'i1{ {.lgo, orang yang binasa ita binasanya

dengan keterangan yang nyata dan agar orang yang hidup itu
hidupnya dengan keterangan yang nyata [pulal Sesungguhnya

Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Akan tetapi Allah
mempertemukan mereka di sana untuk melaksanakan suatu perkara

yang harus terlaksana. i+.'& <:11, # 3Q!,'Yaitu agar orang yang

binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata'. Huruf lam yang

terdapat dalam 3Q:J.adalah pengulangan huruf lam yang terdapat

dalam (;i.i, seakan-akan Allah berfirman, 
(Akan 

tetapi Allatr ingin

membinasakan orang yang binasa dengan keterangan yang nyata,

maka Dia pun mempertemukanmul"

Makna ayat, #.'& <i6 G i)frA."Yaitu agar orang yang

binasa itu binasanya dengan lreterangan yang nyata," adalatr, agar

orang musyrik yang binasa itu mati setelah melihat bukti nyata yang

telah ditetapkan Allah baginya. Tidak ada lagi alasan baginya. Juga

sebagai pelajaran bagi orang-orang yang menyaksikannya. ff *:-# 'e 4f "Dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan

lreterangan yang nyata (pula). " Ia berkata, "Agar yang hidup di antara

mereka bisa mengetahui bukli nyata dari Allah yang telah ditetapkan

su Ibnu Katsir dalam tafsirnya(6/91).
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dan diperlihatkan baginya, agar ia mangetatruinya. Oleh karena itu,

Kami pertemukan kamu dengan musutrmu di sana."

Ibnu Ishaq berkata tentang hal ini:

16203. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang

ayat, ';+.'& 66 # i)frA."Yaitu agar orang yang binasa

itu binasanya dengan lceterangan yang nyata,"526 b4hwa

maksudnya adalah agar orang yang binasa itu binasa setelatr

melihat bukti yang nyata mengenai tanda-tanda kebesaran

Allah dan pelajaran yang diberikan. Orang yang beriman

pasti akan mempercayai itu.527

Firman Allah, 4 '6 'iti 5L3 "sesungguhnya Allah

Maha Mendengar lagi Maha mengetahui " maknanya: Wahai orang-

orang beriman, sesungguhnya Allah ihr Matra Mendengar ucapanmu

dan ucapan orang-orang selainmu ketika Allah memperlihaikan itu

kepada Nabi-Nya dalam tidurnya. Allah perlihatkan musuh-musuhmu

sedikit di matamu, padahal jumlatr mereka banyak. Jumlatr kamu

sedikit di mata musuhmu. Allah Maha Mengetahui apa yang

tersembunyi di dalam jiwamu dan apa yang tersirat di hatimu, baik

pada saat itu maupun dalam kondisi yang lain.

Allah berfirman kepada mereka dan para hamba-Nyq "Oleh

karena itu, bertakwalah kepada Tuhanmu watrai manusia. Janganlatt

kamu mengucapkan sesuatu kecuali kebenaran, jangan pula meyakini

sesuatu di dalam hati kecuali sesuatu yang lurus, karena sesungguhnya

Demikian disebutkan dalam semua naskah. Syaikh Mahmud Syakir

menambahkan, "Agar orang kafir itu menjadi kafir setelah melihat bukti yang

nyata." Ini sama dengan yang terdapat dalan Sirah lbni Hisyam.
Ibnu Hisyam dalam ls-.Sir ah An-Nabau,iyah Q1328).

-ffI
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tidak ada yang tersembunyi bagi Allatr, baik yang latrir maupun yang

batin."

oco

;!t$ @ "#5 j;W <ba o-,;rt fiK)- ;y

e\rw,*L!& 4i!,*!; ;.ii-.; g:-&j
@pJ3J\

"(Yoiat) l<etika Nlah menmnpakl<mr nereli,rrl<epadonw di
dalmn mirnpimu (beriwnlah) sedikit. Dmr sekirarryo Nlah
manp erlihatkan mq ela lnp ofu l<ilnw (b eiurnlah) b arry ak
tentu sajal<arnu menjadi gentar dmr tenU sajalranru al<frrJ

berbmrtah.bantahan dalarn urusoln if,.t, atl<arl tetopi Nlah
telah *w 

"tan 
atlrm, lrm. Sffi. 

ff 
a Nlah Maha

(Qs. Al Anfaal [8]: 43)

Takwil finnan Altah: '#sJ trj"14t6rt31c|if iJES_j_iy
,i-Ai .>\tW,trll-&fri,,+s; f-ii -: Efij Ar-{f 6+
@ f\oh"l ketika Atlah 

^ruo*poikon 
mereka hepadamu di dalam

mimpima [berjumlahJ sedikit. Dan sekiranya Allah memperlihathan

mereka kepada kamu [berjumlahJ banyak tentu saja hamu menjadi
genlar dan tentu saja kamu akan berbontah-bantahan dalam

urusan itu, akan tetapi AAah tulah menyelamatkan kamu.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati)
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Abu Ja'far berkata: Allatr berfirman, *Wahai Muhammad,

sesungguhnya Allatr Matra Mendengar apa yang diucapkan oleh para

satrabatmu, dan Matra Mengetatrui apa yang tersirat di hati mereka.

Ketika Allah memperlihatkan musuhmu dan musuh mereka

kepadamu. "i$(+(t C*Di dalam mimpimu (beriumlah) sedikit."

Allah berfirman, *Allah memperlihatkan musuh-musuhmu

dalam mimpimu berjumlah sedikit. Kemudian engkau

memberitatrukan itu kepada para satrabatmu sehingga hati mereka

menjadi kuat dan berani untuk berperang melawan musuh mereka.

Jika Tuhanmu memperlihatkan kepadamu bahwa musutrmu dan

musuh mereka banyak, maka pastilah para satrabat'nu merasa takut

dan merasa tidak akan mendapatkan kemenangan, sehingga tidak akan

marnpu berperang melawan musuh-musuh mereka. Pastilah mereka

bertikai dalam hal itu. Akan tetapi Allah menyelamatkan mereka dari

semua itu dengan mimpi yang Dia perlihatkan kepadamu- dalarn

tidurmu. Sesungguhnya Allah Matra Mengetahui segala yang tersirat

di dalam hati. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya, meskipun itu

tersirat di dalam hati manusia.

Sebagian ahli takwil berpendapat batrwa makna ayat,'f:K'-;-1L
'g4j drg A 'ifi *(Yaitu) t@tits Atlah menampakkan mereka

lrcpadamu di dalam mimpimu (beriumlah) sedikit, " artinya adalatr, di

matamu yang engkau pakai unttrk tidur. Dengan demikian, makna

it6ri adalatr mata. Seakan-akan Allah berfirman, "Ketika Allah

memperlihatkan musuh-musuhmu kepadamu bahwa jumlah mereka

sedikit di matamu." Ahli takwil yang berpendapat seperti ini adalah:
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16204. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, tentang

ayat, "i4j d.g C|if ie-;- iy "{raitu) trptrtra Ailah
menampakkan mereka lcepadamu di dalam mimpimu

(berjumlah) sedikit," ia berkata, "Allah memperlihatkan

musuh-musuh mereka kepada mereka lewat mimpi

Rasulullah SAW, batrwa jumlatr musuh mereka sedikit. Lalu
Rasulullah SAW memberitahukan itu kepada para

sahabatnya. Itu untuk memperteguh mereka."528

16205. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, dengan redaksi yang semisalnya.

16206. ...berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:
*r'' 

Abdullah menceritakan kepada kami dari Warqa', dari Ibnu

Abu Najih, dari Mujahid, dengan redaksi yang serupa

dengannya.

16207. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang ayat, !1
"$)jdrgA'f fi &;"(Yaitu)ketitraAilahmenampakhan
merela kepadamu di dalam mimpimu (berjumlah) sedikit,"

bahwa yang pertama diperlihatkan Allah kepada mereka

adalatr suatu nikmat yang diberikan Allah kepada mereka. Itu
membuat mereka berani melawan musuh mereka.

Menghilangkan perasaan takut mereka karena jumlah mereka

528 Abdurrazzaq dalam tafsirnya Qll23) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(st1709).
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yang sedikit. Semua itu diberikan Allah karena Allah

mengetatrui apa yang ada dalam diri mereka.s2e

Ahli takwil berbeda pendapat tentang penakwilan ayat,
.& ::i '1h13 "Akan tetapi Atlah telah menyelamatkan

kamu." Sebagian ahli takwil berpendapat bahwa maknanya adalatr,

namun Allah menyelamatkan orang-orarlg mukmin hingga Allatt

menjadikan mereka mampu mengalahkan musutr mereka.

Ahli takwil yang berpendapat seperti ini adalah:

16208. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadalcu, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat,

& .:r 1#$ "Akan tetapi Altah telah menyelamatkan

kamu," ia berkata, "Allah menyelamatkan mereka hingga

Allah menjadikan mereka mampu mengalahkan "musutr

mereka."53o

Ahli takwil yang lain berpendapat bahwa maknanya adalah,

namun Allah menyeralrkan perkara-Nya kepada mereka. Ahli talo,il
yang berpendapat seperti ini adalah:

16209. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mtrhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ma'mar menceritakan kepada kami dari Qatadah,

tentang ayat, '& ;ifr ir*l; "Akan tetapt Attah tetah

s2e Ibnu Hisyam dalam ls-Sfah An-Nabai,iah Q1328').5'o fbnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511709).
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menyelamatlan lramu," bahwa Allah menyerahkan perkara-

Nya kepada mereka.53l

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang lebih utama untuk

dikatakan benar menurutku adalatr pendapat Ibnu Abbas, bahwa Allatr
menyelamatkan mereka dari kegagalan dan pertikaian dengan

memperlihatkan sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW dalam

mimpinya, sehingga dengan itu hati kaum mukmin menjadi kuat dan

berani untuk berperang melawan musuh mereka. Oleh sebab itu, ayat,
tj< g i?!1 "Akon tetapi Allah telah menyelamatkan lcamu,"

setelah ayat, j.ii -: ]+;it!n ;!ii) ({rL '{t ;J $*Don
sekiranya Allah memperlihatlcan merela kcpada kamu (berjumlah)

banyak tentu saja lumu menjadi gentar dan tentu saja kamu akan

berbantah-bantahan dalam urusan itu," dan karenanya, Allatl
memberitatrukan sesuatu yang lebih utama untuk diberitahukan

kepada mereka. Allah menyelamatkan mereka dari sesuatu yang

membuat mereka takut, seandainya Nabi Muhammad SAW tidak

melihat jumlah musuh itu sedikit dalam mimpinya.

ooo

e ; L1 i'fi i'+'6.=5 e'# )L l;K.:;'"ti
€i ;i'i -Jb\ ; aa fil xt',;4- i+;l

3$i1

53r Abdurrazzaq dalam tafsirny a (21 123).
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"D dn l<etikr- Nlah menanqdkl<mt msela l<epada lcarnu

s ekalian, ketilsa kamu b erlwnp a dengan met el<a b erymlah

sedikit padn penglihatan matanw dfrrll&rml diU,mpakl<mt

Nyaberjrmtlah sedikit pdda penglihatan mota rnetel'a,

karena Allahhendak rnelalculcnrt sttoif.t, ttl"usan yffit.g mestt

dilal<sanakdn.DartlwtyalahlnpodoNlahlahdil<etrtohl<nn
segala u:t'usarr." (Qs. Al Anfaal [8]: 44)

Takwil firman Allah: >t-I Ai2
3f16^\ti ;;:j ;i -jbXfr ou 6 r't |4. gt 4D l-l*" lr.r r

@ (io" ketiha Allah menampakkan mereka kepada kamu

sekalian, ketiha hamu beriumpa dengan mereka beriumlah sedikit

pada penglihatan rnatamu dan kamu ditampakkan-Nya beriumlah

sedikit pada penglihatan mata mereka, karena Allah hendak

melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanahan. Dan hanyalah

hepada Allahlah dihembalikan segala urusan)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "sesungguhnya Allah

Matra Mendengar lagi Matra Mengetahui ketika Dia memperlihatkan

kepada Nabi-Nya dalam mimpinya bahwa jumlah orang-orang

musynk itu sedikit. Ketika orang-orang mukmin itu berhadapan

dengan orang-orang musyrik, Allah perlihatkan jumlatr musuh mereka

sedikit di mata mereka, padahal sebenarnya jumlah mereka banyak.

Jumlah orang-orang mukmin juga terlihat sedikit di mata orang-orang

musyrik agar orang-orang musyrik itu tidak mempersiapkan diri

menghadapi orang-orang mukmin dan menganggaP lemah

persenjataan mereka."

Ahli takwil yang berpendapat seperti ini adalah:
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16210. Ibnu Bazi' Al Baghdadi menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ishaq bin Manshur menceritakan kepada kami dari Israil, dari

Abu Ishaq, dari Abu Ubaidah, dari Abdullah, ia berkata,

"Jumlah mereka terlihat sedikit di mata kami pada perang

Badar, hingga aku berkata kepada seseorang yang berada di

sampingku, 'Apakatr engkau melihat jumlah mereka tujuh

puluh orang'? Ia menjawab, 'Aku lihat jumlah mereka

serafus orang'. Kami lalu menawan satu orang dari merekq

dan kami bertanya, 'Berapakah jumlah mereka'? Ia
menjawab,' Seribu orang'."532

162ll. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil

menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu

Ubaidah, dari Abdullatr, kisah yang serupa dengannya.

16212. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husein
'' menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadakg dari Ibnu Juraij, tentang ayat,';S!l nl#:-i'3t3
54 'F-5 -g "Dan kctika Atlah menampalc.kan mterelca

kcpada kamu sekalian, ketika lcamu berjumpo dengan mereka

berjumlah sediHt poda penglihatan matamu," bahwa Ibnu

.,, Mas'ud berkata, "Jumlah mereka terlihat sedikit di mata

kami, hingga aku berkata kepada seseorang, 'Apakatr engkau

melihat jumlah mereka seratus orang'?"533

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1710) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (31364).
AI Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Q1637) dan Abu Hayyan dalam Al Bahr
Al lvtuhith (5/330).

532

533
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16213. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, ia berkat4 "Ada orang musyrik yang berkata,

'Sesungguhnya kafilah dagang Quraisy itu telah pergi, maka

kembalilatr kamu'. Abu Jahal berkata, 'Sekarang masanya

kamu melakukan perang tanding terhadap Muhammad dan

para sahabatnya. Janganlatr kamu kembali hingga berhasil

menangkap mereka.' Ia juga berkata, 'Janganlatr kamu

membunuh mereka dengan senjata, akan tetapi tangkaplah

mereka, kemudian ikatlah mereka dengan tali'. Ia

mengucapkan itu karena dirinya merasa mampu

melakukannyu3534

Firman Allah, 1;1, 5(b (A '31 'dr{)- "Karena Allah
hendak melahtkan suatu urusan yang mesti dilaksanakan." Allah
berfirman, "Wahai orang-orang beriman, Aku jadikan jumlah kamu

sedikit di mata orang-orang musyrik. Aku perlihatkan pula kamu

sedikit di mata mereka sehingga ketetapan yang telatr ditetapkan Allalt
di antara kamu menjadi terlaksana" yaitu peperangan yang

berlangsung antara kamu dan merekq dan Allatt menjadikan kamu

menang terhadap orang-orang musyrik, musuhmu. Agar kalimat Allah

menjadi tinggi, sedangkan kalimat orang-orang kafir menjadi rendah.

Itulah perkara yang dilakukan Allah."

Ahli takwil yang berpendapat seperti ini adalah:

16214. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang ayat,'di{).

534 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail (21637).
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liA OUfi1'31 "I(areno Allah hendak melahtkan suatu

urusan yang mesti dilaksanakan, " bahwa Allah
mempertemukan mereka sehingga peperangan terjadi, agar

orang-orang yang ingin disiksa mendapatkan siksa, dan

orang-orang yang ingin diberi nikmat mendapatkan nikmat,

yaitu orang-orang yang berhak mendapatkan pertolongan-

Nyu.t"

Firman Allah, 3;$ €j ;i Jb "Dan hanyatah trepada

Allahlah dikembalikan segala urusan." Allah berfirman, "Semua
perkara ini kembali kepada-Nya di akhirat kelak. Setiap orang akan

diberi balasan sesuai perbuatannya, perbuatan baik dibalas dengan

kebaikan, sedangkan perbuatan jahat dibalas dengan kejelekan."

ccc

'iff i;p,i(r1#6'LatU$yY$r,6jlq$-

@ai"$"{s69
"Hai oraflg.orcmg yangbqiman. fuabilal<orau ma nuangi

pastrllaan(rrustrh),nal,abeftcguhhotilahl&nrudorl
sebutlah (nana) y''l;lah sebanyak barryaluryd ctgar l@mu

benrnhmg." (Qs. Al Anfaal [8]: 45)

Takwil firman Allah: 1;*6'L4 U (;yYjJ( 6ji 6k
@ 6N '{i (t9 ai \;Li$ erot orons-orans yans

t3t Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1710) dan Ibnu Hisyam dalam ls-.Sirah An-
Nabm,iyah Ql32t).
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beriman. Apabila komu memerangi pasuhon [musuhJ, maha

berteguh hatilah hamu dan sebutlah [namal AAah sebanyak-

banyahnya agar kamu beruntung)

Abu Ja'far berkata: Ini adalatr pengajaran dari Allah kepada

orang-orang beriman tentang sikap dalam memerangi musuh yang

terdiri dari orang-orang kafir. Juga tentang beberapa tindakan yang

dianjurkan untuk dilaksanakan ketika berhadapan dengan musuh, agar

memperoleh kemenangan dalam melawan mereka.

Allah kemudian berfirman kepada mereka, YfrC 6j1 W-
"Hai orang-orang yang beriman," yarrg mempercayai Allatr dan

Rasul-Nya i1 $yYfi;N "Apabila kamu memerangi pasukan

(musuh), " yang terdiri dari orang-orang kafir, maka bersikap teguhlatr

dalam memerangi mereka, dan janganlah kamu mundur serta

melarikan diri dari mereka, kecuali untuk melakukan siasat perang

atau menggabungkan diri ke kelompok kaum muslim lairurya.

6+ rt VLi(, "Dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-

banyalmya." Berdoalah kepada Allah agar kamu memperoleh

kemenangan terhadap mereka. Lakukanlah dzikir itu di hati dan

lidatrmu. 6#'$$ *,ag* kamu beruntung," yaitu menrperoleh

kemenangan atas musuhmu.

Ahli takwil yang berpendapat seperti ini adalah:

16215. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang ayat,l!ft,-

6;ij &U t,+';i, VLfwii6'l4 Ll isyYfii, 52.$\
"Hai orang-orang yang beriman. Apabila kamu memerangi

pasukan (nusuh), malm berteguh hatilah kamu dan sebutlah
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(nama) Allah sebanyah-banyabtya agar komu beruntung."

Maksudnya: Tetaplah berdzikir kepada Allah dalam situasi

apa pun; pada saat mengayturkan pedang.536

16216. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang ayat,

'L4 f4 $yl'!i(. 6-,11C'.A- "Apabila ramu memerangi

pasulan (musuh)," bahwa jika kamu berhadapan dengan

musuh yang memerangimu di jalan Allah. ';iVLi6lFE
$i- "Maka berteguh hatilah komu dan sebutlah (nama)

Allah sebanyak-banyaknya." Ingatlah kepada Allah dan

keratrkanlatr segala kemampuanmu untuk memenuhi bai'at

yang telatr kamu berikan. 6;ii '{i "Agar kamu

beruntung."597

{too

iLY*1jrur;"rbMfi Vfn$ifi,;;'fi t-#S

@c.rgig^l
"Don taotlahlnpada Nloh darJRas,tl,Nyc dan iangdrrlah

ksnwberbantah-bantahanr!ffi gmaryebabl<srrl&tryu

meni adi gentar dm hilang l<eluatarmw dart b er s ab arlah,

S esnngguhny a y'.J;lo,h b es efia ofi mg. or ang y olng s ab dr."
(Qs. Al Anfaal [8]: 46)

536

537

Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6197),Ibnu Athiyyah dzlam Al Muharrar Al Waiiz

Q1536), dan Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhilh (51332).

Ibnu Hisyarr dalam ls-,Sriah An-NabmtUah Q/329).
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Takwil firman Atlah: (x,4l$l$f; Si :i';; nrt lilS
@ O-rgal'{'il "q,Y;#SKr2po" taattah kepada Attah dan

Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, lang

menyebabkan hamu meniadi gentar dan hilang kehuatanmu dan

bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta ofang-otang yang sabar)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman kepada orang-orang

mukmin, "Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Tuhanmu dan

Rasul-Nya atas perintah dan larangannya. Hanganlah kamu

menentang Allah dan Rasul-Nya dalam hal apa pun'"

Firman Allah, i$Vfi,*5 " Dan i anganl ah lramu b erb antah'

bantahan, yang menyebablan ftamu meniadi gentar." Dia berkata,

"Janganlatr kamu berbantatr'bantatran sehingga kamu terpecah-belah

dan hatimu saling berlawanan." ljSii "Yang menyebablcan kamu

menjadi gentar," sehingga kamu menjadi lemah dan takut' ?*reS
,,Dan hitang . kehtatanrnu." Kalimat ini merupakan . bentuk

perumpamaan. Jika seseorang sedang merasakan apa yang _ia sukai

dan sesuatu yang menyenangkan, maka akan dikatakan, f V Ali
..Angin sedang bertiup kepadanya." Maksudnya adalatr, ia sedang

merasakan sesuatu yang menyenangkan. Seperti ungkapan syair Ubaid

bin Al Abrash berikut ini:

" ' ' c ' |^ ,Pb ,*:, gr, ,.ifut?;?)l# ls)*q)yql ,_ . ..
"sebagaimana kami melindungimu dari tebasan pedang

pada saat berada di kmvasan perbukitan.

Keutamaan itu bagi lraum yang memiliki kcmenangan
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dan jumlah yang banyak "s 
38

Maksud syair tersebut adalah kaum yang memiliki kekuatan
dan jumlatr yang banyak. sedangkan dalam konteks ayat ini, makna
kata {9 adalah, kekuatan dan ketangguhanmu menjadi hilang, maka
kamu menjadi lematr. Perasaan takut dan cemas merasuk ke dalam
dirimu.

Firman Allah, Y;tl3 "Dan bersabarla&, ,, maksudnya adalatr,
bersabarlatr kamu bersama nabi utusan Allah ketika sedang
berhadapan dengan musuhmu. Janganlah mundur dan
meninggalkannya. O-JgAl A'$f irl*Sesungguhnya Altah beserta
orqng-orang yang sabar.' 1

Ahli takwil yang berpendapat seperti pendapat yang kami
sebutkan ini adalatr:

16217. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepada,kami dari Ibnu Abu Najih, dari
Muj atrid, tentang ay at,1.21 |i $r,, Dan hit ang lce htot anmu,,,
ia berkata, "Artinya kemenanganmu menjadi hilang.,'

53t Bait syair ini disebutkan dalarn Qiwan ubaid bin At Abrash, yang dikutip dari
kumpulan syair yang berjudul t'')4 u..

Makna kata .ii3r adalah suaiu tempat yang miring di kawasan perbukitan,
sedikit naik k6 atas dari kemiringan lembah.
Arti .ii3r ij-adalahsalah satu peperangan mereka.

Y#:r\* gi-.r adalatr kemenangan. Dalam ungkapan disebutkan, |+. ili
Itdi 3I'Jlj "keinenangan bersama mereka. Jumlah mereka juga banyak',.
Makna 3lt dalarn konteks ini adalah suara. Lihat Diwan Waid bin At Abrash
(hal. 56). Bait syair ini juga disebutkan dalam At Bahr Al Muhith, dengan
sedikit perbedaan lafazh, ihb ';r, &, ii'JlW G ..Sebagaimana tcami
melindungimu dari penganiayaan 6dt perang di perbukitan.' Lihat At Bahr At
Muhith(5/333).
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Ia juga berkata, "Kekuatan para sahabat Rasulullah SAW itu

hilang ketika kekuatan itu dicabut pada perang Uhud."s3e

16218. Ibnu Numair menceritakan kepada kami dari Warqa', dari

Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, tentang ayat, Kr, eS
"Dan hilang kehtatanmum," lalu ia menyebutkan dengan

redaksi yang serupa dengannYa.

16219. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan redaksi yang

serupa. Hanya saja, ia berkata, "Kekuatan para satrabat Nabi

Muhammad SAW ketika mereka meninggalkannya saat

perang IJhud."Sao

16220. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin A1 Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang ayat, fu, e"t 'tlgi V,fr 7i "Do,
janganlah lumu berbantah'bantahan, yang menyebabkan

kamu meniadi gentar dan hilang kehtatanmu," ia berkata,

"Kekuatan dan kesungguhanmu."s4l

l622L Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang ay*, 7.b) (r'j9 "Dan

t39 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5tl7l2),Ibnu Athiyyah dalarn Al Muhanar Al
IYajiz (2/536), dan Al Baghawi dalamMa'alim At'Tanzil Q1638).to Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(5ll7l2).

54t Al Baghawi dalam Ma'alim At'Tanzil Q1638).
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hilang kchtotanmu," ia berkata, "Maknanya adalah,

semangat berperang. "542

16222. Yunus menceritalcan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitakan |epada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang ayat, ru, 6i "Dan hilang kchtatanmu," ia

berkata, "Makna i-l; adalah kemenangan. Tidak ada

kemenangan kecuali dengan adanya angin yang dikirimkan

Allah, yang menerpa wajah musuh kaum muslim, sehingga

mereka tidak mampu berdiri tegak."5a3

16223. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang ayat, *j
\W Vjfr "Dan janganlah lwmu berbantah-bantahan,

yang menyebabkan kamu menjadi gentar," bahwa artinya:

"Janganlah kamu berbantah-bantatran sehingga perkaramu

menjadi tercerai-berai." .Kb) .|i";t "Dan hitang
.lrehtatanmu."O-J"C)|'{'S1ity\-iaS3"Danbersabarlah.

Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar."

Sesungguhnya Aku bersamamu jika kamu bersabar.s4

16224. Yrurus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkat4

tentang ayat lWlFF,*: " Dan janganlah lcamu berbantah-

bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar, " bahwa

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3/324) dan Al Baghawi dalam

Ma' alim At-Taruil (21 638>.

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1712), Al Mawardi dalam An'Nukat wa Al
Uyun (382$, Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail Q1638), dan Ibnu Athiyyah
dalan Al Muharro Al Wajiz (21537).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5ll7l2) dan Ibnu Hisyam dalam As-Sirah An'
NabawiahQl32E).

542
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makna tata j;l"lii adalah, sikap lematr sehingga tidak mampu

melakukan jihad melawan musuh dan bersikap lunak

terhadap mereka. Itulah makna t*ata'Siii.sts

coo

"Ddn iansanlahl<afiil metrd;adi seputi ofimg'oru.rrg yang

t<ebar dari l<anpmgrrya dmgan rasa artglcuh dilrr ilcngan

mal<sud rtyolepadn mamtsia sqta menglwlangi (otang)

dmi ialan Nlah. Dan (ilnw) Nldt meliputi upa yang

merel<aWalrsrr."

(Qs. Al Anfaal t8l: 4?)

iK:j
4 2..g),a_2

rtv6

6:
st,,5ktj.

.-Y

,1131;6i

@9";

rakwil fiman Altah: ffi n:f-) ul{; 'u-5Vl3K$3

tj 'b111;Q'ilYr'jrl s4l ;1 6t*j ,rt8j1 ;t2: {oon
jangantah kamu menjadt seperti orangQfang yang heluar dart

hampungnya dengan rasa anghuh dan dengan maksud riya kepada

manusia serta menghalangi [orangJ dari ialan Allah. Dan [ilmuJ

Allah meliputi apa yang mereha ketiahan)

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan anjuran dari Allatl kepada

orang-orang yang beriman kepada-Nya dan Rasul-Nya, ogil mereka

jangan melakukan suatu perbuatan kecuali karena Allah, karena ingin

s45 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(5ll7l2), dalam dua a/sar terpisah.
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mencaf,i apa yang ada di sisi Allatr, bukan karena ingin riya;

memperlihatkannya kepada orang banyak, sebagaimana dilakukan

orang-orang musyrik ketika mereka pergi menuju kawasan Badar,

mereka ingin menunjukkan diri kepada orang banyak, karena ketika

kafilah dagang telah melewati Rasulullah SAW dan para sahabatnya,

lalu diberitahukan kepada orang-orang musyrik itu, "Pergilah karena

kafilah dagang yang ingin kamu bantu telah selamat," mereka tetap

tidak mau pergi, mereka menjawab, "Marilah kita ke kawasan Badar,

kita akan minum khamer di sana. Para pemain musik akan memainkan

musik dan masyarakat Arab akan bercerita tentang kita." Khamer itu

lalu digantikan dengan beberapa cangkir harapan.

Ahli takwil yang berpendapat seperti ini adalah:

16225. Abdul Warits bin Abdushshamad menceritakan kepada kami,

ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata:

Aban menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam bin

Urwatr menceritakan kepada kami dari Urwah, ia berkata,

"Sebelum Rasulullatr SAW bertemu dengan orang-orang

kafir Quraisy itu pada perang Badar, ada seorang

penunggang kuda utusan Abu Sufyan datang menemui

mereka seraya berkata, 'Kami telah melewati Muhammad

dan para sahabatnya, maka kembalilah kamu (ke Makkah)'.

Utusan Abu Suffan yang memerintahkan agar orang-orang

musyrik yang telah berada di Juhfah agar kembali ke

Makkah, datang seraya berkata, 'Demi Allah, kami tidak

akan kembali hingga kami menginap di Badar selama tiga

malam. Kami ingin agar orang-orang Hijaz dan sekeliling

kami melihat kami, sehingga tidak ada lagi masyarakat Arab

yang berani memerangi kami'.
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Merekalatr yang disebutkan Allah dalam ayat, ;r;lf.j-'U-IV
g.91 i6;t ffi if-z'seperti orang-orang yang keluar

dari lampungnya dengan rasa anghth dan dengan maksud

riya kepada manusia'. Orang-orang musyrik itu lalu bertemu

dengan Rasulullah SAW. Allah memberikan kemenangan

kepada Rasul-Nya dan membuat hina para pemimpin orang-

orang kafir. Allah juga melapangkan dada orang-orang

mukmin dari orang-orang kafir'.546

16226. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ishaq

menceritakan kepadaku dalam sebuatr hadits yang ia
ceritakan, ia berkata: Mutrammad bin Muslim menceritakan

kepadaku, juga Ashim bin Amr, Abdullatr bin Abu Bakar,

dan Yazid bin Ruman dari Urwatr bin Az-Zubair dan lainnya,

dari para ulama kami, dari Ibnu Abbas, ia berkatao "Ketika

Abu Suffan merasa bahwa kafilah dagang yang ia pimpin

telah aman, ia mengutus seorang utusan kepada orang-orang

Quraisy, unttrk menyampaikan pesan, 'Jika kamu pergi dari

Makkah untuk menyelamatkan kafilah dagangmu, orang-

orangmu, dan harta bendamu, maka sesungguhnya Allah

telatr menyelamatkannya, maka kembalikan kamu (ke

Makkah)'."

Abu Jatral bin Hisyam berkata, "Demi Allah, kami tidak akan

kembali hingga kami sampai ke Badar 
-Badar 

adalatr

tempat pasar musiman bangsa Arab, yang setiap satu tahun

s46 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1708), ayat, 2iJi A frg't iCf;6
@ ,Se6ranya kamu mengadakan persetujuan (untuk menentukan hari

p-ertempuran), pastilah kamu tidak sependapat dalam menentukan hari

pertempuran ilz. " (Qs. Al Anfaal l\: a\'
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sekali mereka berkumpul di tempat itu-. Kami akan

menginap selama tiga malam di sana. Kami akan

menyembelih hewan sembelihan, mernakan makanan,

meminum khamer, dan para pemain musik akan bermain

musik untuk kami. Itu agar masyaralcat Arab mendengar

tentang kami, sehingga mereka akan terus hormat kepada

kami untuk selamanya, maka laksanakanlaht "5lz

16227. Ibnu Humaid berkata: Salamah menceritakan kepada kami, ia
' berkata: Ibnu Ishaq berkata, tentang firman Allah, l\K $5

c,61 i6;, ffi ef,. 4l{; r-ik " Dan i angantah kamu

menjadi seperti orang-orang yang lceluar dari kampungnya

dengan rasa anghth dan dengon maksud riya lrepada

manusia," batrwa maksudnya adalah, janganlah kamu seperti

Abu Jatral dan para satrabatnya yang berkata, "Kami tidak

akan kembali hingga kami sampai di kawasan Badar. Kami

.. akan menyembelih hewan sembelihan dan minum khamer di

sana. Para pemain musik akan memainkan musik unttrk kami,

supaya masyarakat Arab mendengar tentang kami, sehingga

mereka terus menghormati kami." Oleh sebab itu, janganlalt

kamu riya dan sutn'ah, serta jangan pula mencari perhatian

orang banyak. Lakukanlatr dengan niat yang tulus ikhlas

karena Allah dan karena ingin menolong agamamu serta

nabimu. Janganlatr kamu melakukan sesuatu kecuali karena

Allah dan janganlatr kamu memohon kecuali kepada Allah.548

Abu Ha1ryan dalamAl Bahr Al Mthith(51333) dan Al Baghawi dalam Ma'olim
At-Taruil Q1639).
Ibnu Hisyam dalam As-Sirah An-Nabmtiah Q1329) dan lbnu Athiyyah dalam

Al Muharrar Al WajizQ|S3T).

547
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16228. Muhammad bin Imarah Al Asadi menceritakan kepadaku, ia

berkata: ubaidullah bin Musa menceritakan kepada kami, ia

berkata: Israil memberitakan kepada kami, Ahmad bin Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, tentang ayat,

qgl i6t ffi €*t u\F.;'ulk "seperti orans-orans

yong kcluar dari kampungnya dengan rasa anghth dan

dengan maksud riya kcpada manusia," ia berkata,

"Maksudnya adalatr orang-orang musyrik yang ikut serta

pada perang Badar."sae

16229. Mghammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang ayat, q18J| i6i: iU "Dengan rasa

anghth dan dengan maluud riya kepada manusia," ia

berkata, "Maksudnya adalatr, Abu Jatral dan para sahabatnya

pada perang Badar."

16230. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan redaksi yang

semisalnYa.

Ibnu Juraij berkata: Abdullatr bin Katsir berkata, "Mereka

adalah orang-orang musyrik Quraisy, saat pergi menuju

kawasan Badar."55o

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5ll7l4), dengan sanad danlafazh atsar yang

pertama.
Ibid.
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16231. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritalcan kepadahu, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaktr dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat,ls

,it31 i6i ffi €*-t ulr*?'u-i? liK " Dan i onsant ah

lramu menjadi seperti orang-orang yang kcluar dari

lrampungnya dengan rasa anglath dan dengan maksud riya

kcpada manusia," bahwa maksudnya adalah, orang-orang

musyrik yang memerangi Rasulullah SAW pada perang

Badar.sil

16232. Mutrammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mutrammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang ayat,lj$ €fZb2L*}
,r.91 i6it "Keluar dari konpmgrya dengan rasa anghth

dan dengan maksud riya kcpada manusia," ia berkata,

"Mereka adalah orang-orang Quraisy, Abu Jatral dan para

sahabatnya yang pergi berperang pada perang Badar."552

16233. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang ayat,ffj- 'U-$V$KS3

LJ4q'ii$'$l s4, & 6ri:5i 4(n1 i6;, ffi f*t u
t ) "Do, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang

yang kcluar dari kampungnya dengan rasa anghth dan

dengan maksud riya kepada manusia serta menghalangi

(orang) dari jalan Allah. Dan (ilmu) Allah meliputi apa yang

merelca lrerjakan," ia berkata, "Orang-orang musyrik Quraisy

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(5ll7l4).
Abdurrazzaq dalam tafsirn y a (?J D$.

,5t
552
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yang memerangi Rasulullatr SAW pada perang Badar pergi

berperang dengan niat jatrat dan keangkuhan. Telah

dikatakan kepada mereka pada saat itu, 'Kembalilah kamu,

karena kafilah dagangmu telatr pergi, kamu telatr berunfung'.

Akan tetapi mereka menjawab, 'Demi Allah, kami tidak akan

pergi hingga orang-orang Hijaz bercerita tentang perjalanan

kami dan jumlah kami'."

Diriwayatkan kepada kami bahwa pada saat itu Rasulullatr

sAw bersabda, '!:r6ew_ *:t 6?r'c{il a-:] Lt, Ai
U;:tt "Ya Allah, oioig-ororg Urioity datang dengan

keanglathan dan kcsombongan mereka untuk menantang'Mu

dan Rasul-Mu."553

16234. Mutrammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, ia berkata, "Disebutkan tentang orang-orang musyrik

dan sikap tamak mereka terhadap persediaan air di kawasan

Badar."

Dia lalu membacak ai ayat, r,l*-l elF.; ,-5k $K 7t
';tl bi & 6tl:Si ,rg1'sr0t"Doniangantah kamu

menjadi seperti orang-orang yang lceluar dari kampungnya

dengan rasa anghth dan dengan maksud riya kepada

manusia serta menghalangi (orang) dari jalan Allah.-ssa

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Toruil Q1639). As-Suyuthi dalarn ad-Durr Al
Mantsir (4177), yang dinukil dari Ibnu Al Mundzir dan Abu Asy-Syaikh, dari

Qatadatr. Ibnu Hisyam dalam As-Sirah An-Nabm'iah Qf2n).
Iiami tidak menemukan atsar dengan sanad seperti ini dalam referensi yang ada

padakami.
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16235. Diceritakan kepadaku dari Al Husein bin Al Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz Al Fadhl bin Khalid berkata:

Ubaid bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata, tentang ayat, 'U-iV
,,,1 ,

ffi e*) eW; "seperti orang-orang yang kcluar dari
lrampungnya dengan rasa anghth," ia berkata, "Mereka

adalah orang-orang musyrik yang pergi ke Badar dengan

sikap angkuh dan sombong."stt

16236. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ma'syar

menceritakan kepada kami dari Mtrhammad bin Ka'ab Al

Qarzhi, ia berkata, "Ketika orang-orang Quraisy pergi dari

Makkah menuju Badar, mereka membawa para pemain

musik dan gendang. Oleh karena itu, Allah menurunkan ayat,

& 6,3A,: qlgll i.rt ffi €*-t u.Wt r-$k tlK 7i
-;, tj Lj$u"'iitt'ifi SaTtDan ianganlah kamu menjadi

seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan

rasa anghth dan dengan malrsud riya kepada manusia serta

menghalangi (orang) dari jalan Allah. Dan (ilmu) Allah

meliputi apa yang merelm kerjakan'.uss6

Abu Ja'far berkata: Dengan demikian, takwil ayat ini adalatr:

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya,

janganlah melakukan sesuatu dengan riya dar sum'ah, meninggalkan

perbuatan ikhlas karena Allah dalam beramal dan hanya

mengharapkan balasan pahala dari-Nya. Seperti pasukan tentara

orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka pergi

Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6199).

Ibnu Athilryah dalanAl Muharrar Al lVajiz (21537).
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dari rumatr mereka dengan sikap anglnrh dan ingin menunjukkan

pakaian, harta benda, serta jumlah dan kekuatan mereka kepada orang

banyak. 'ii ,W & 6r!#i"Serto menghalangi (orang) dari ialan

Allah.. Mereka juga menghalangi orang dari jalan Allatt dan

menghalangi orang yang ingin masuk ke dalam agama Islam. orang-

orang kafir itu memerangi dan menyiksa orang-orang beriman yang

bisa mereka tindas. Sesungguhnya Allatr Matra Mengetahui segala

perbuatan riya yang mereka kerjakan, juga tindakan mereka

menghalangi manusia dari jalan Alah serta perbuatan lainnya. Tidak

ada yang tersembunyi dari Allah, karena semua itu terlihat nyata dan

jelas bagi Allah, tidak ada yang samar bagi-Nya. Allah pasti akan

menjatutrkan hukuman dan mengadzab mereka.

crtc

i'A\ ;u $b s J63 AM b11:1 fr $ifi
eJK ol"'l)t eib6"H3( Jfi -.D6ia
Jg'oLi';;{ tuJ oLib-4"oi aL36 r:4

@ 
=gi\3r+3"ri;"'f,tfr

" D art l<etika sy etan meni adilan mer elca manandang b aik
pekerlam merelca dmt mengatalartr'Tidak ada seorang

marutsia Purt yong dapat menang terhadaprru padfrhati ini,
dan sewngguhrry a say d ini adalah pelin/nmgnru,' Maka

tatl<alakedua pasttl<m ihl telah dapat saling lihat rnelihat

(b erhadap mt), sy etant itu b dlik l<e b elal<ang ser ay a
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mengatrrk arrr'S esr,rnggzhrry a so,y d b ulep as diri dorip adf,
kamu, sesilngg\thrrya sayd dapat melilwt apa yang l<frnuu

selalian tidak dapat rnelilwt; se$rrggulmyo sdya takut
lnpado Nlah.' Dan Nlah sangatkeras sikso,Nyd."

(Qs. Al Anfaal [8]: 48)

Takwil rirman glrah: S J6i Ai.>{t b1,it| '4'$ 3$

,1K r4 eli tft-H 3L j_s n6i a iA tZl aS
) #.'fri;'$J(uJ eLi;;{(,iS xt;Ls"cj eytrV ,ri} iF
@ =gi\ 

loan ketika syetan meniadikan mereka memandang

baih pekerjaan mereka dan mengatakan, ',Tidak ada seorang

manusia pun yang dapat menang terhadapmu pada hari ini, dan

sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu." Maka tathala kedua
pasukan itu telah dapat saling lihat melihat [berhadapanJ, syetan itu
balik ke belakang seraya mengatakan, "sesungguhnya saya

berlepas diri daripada kamu, sesungguhnya saya dapat melihat apa

yang hamu sehalian tidah dapat melihat; sesungguhnya saya takut
hepada Altah." Dan Atlah sangat heras siksa-Nya)

Abu Ja'far berkata: Makna firman Allah, 'U1"51 15 f;lt,
A3:A "Dan trctttra syetan menjadilmn mereka memandang baik

pelrcrjaan merelca," adalah, ketika syetan menghiasi perbuatan

mereka, sehingga menganggap perbuatan mereka itu baik. Itulah
perbuatan syetan terhadap mereka. Ahli takwil yang berpendapat

seperti ini adalatr:

16237. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu
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Abbas, ia berkata, "Pada saat perang Badar, iblis datang

bersama pasukan tentaranya yang terdiri dari para syetan. Ia

membawa bendera. Ia dalam bentuk seorang laki-laki dari

bani Mudlij, sedangkan syetan dalam bentuk sgraqah bin

Malik bin Ju'syum. Syetan itu berkata kepada orang-orang

musyrik, 'Tidak ada yang dapat mengalahkanmu hari ini,

karena aku pelindungmu'. Ketika ia menyusun barisan orang-

orang musyrik, Rasulullah SAW mengambil segenggam

debu, kemudian dilemparkan ke wajah orang-orang musyrik,

maka mereka pun mundru. Malaikat Jibril lalu datang

menemui iblis, dan ketika iblis melihatnya, saat tangannya

sedang memegang tangan seorang musyrik, iblis pun segera

melepaskan tangannya. Iblis dan para pengikutnya kemudian

langsung lari. Orang itu berkata, 'Wahai Suraqatr, bukankatt

engkau telatr mengatakan batrwa engkaulah pelindung

kami'?"

Dia lalu membacakan ayat, ':n|'iIlJid etitij{ 6t1 4y

3t-3$t1;,.-+3 "sesungguhnya soya dapat melihat aPayang

lamu sekalian tidak dapat melihat; sesungguhnya srya tahtt

lccpada Allah.,, Allah sangat keras siksa-Nya. Itu ketika iblis

melihat Malaikat Jibril.s57

16238. Mutrammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, ia berkata, "Iblis datang kepada orang-orang musyrik

dalam bentuk Suraqah bin Malik bin'Ju'syum Al Kinnani,

557 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5ll7l5),Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/100),

dan Abu Halyan dalamAl Bahr Al Muhith(51334).
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seorang penyair yang berasal dari kabilatr Al Mudlij. Ia
datang dengan menunggang kuda. Ia berkata kepada orang-

orans musyrik, clSi < t iA 'H AIb { 'Tidak ada

seorang manusia pun yang dapat menang terhadapmu pada

hari ini'. Mereka lalu bertanya, 'Siapakah engkau'? Ia

menjawab, 'Aku adalah Suraqah, pelindungmu. Sedangkan

mereka adalatr kabilatr Kinanatr datang kepadamu'."s58

16239. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ishaq berkata:

Yazid bin Ruman menceritakan kepadaku dari Urwatr bin

Az-Zttbur, ia berkata, "Ketika orang-orang Quraisy
berkumpul, disebutkan tentang suatu peristiwa yang pernatr

terjadi antara mereka dengan bani Bakar 
-maksudnya

adalah peperangan-. Hampir saja itu menghambat mereka,

lalu iblis datang kepada mereka dalam bentuk Suraqah bin
Ju'syum Al Mudliji, seorang pemuka bani Kinanah, ia

berkata, 'Aku adalatr pelindungmu. Bani Kinanatr tidak akan

melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan bagimu'.

Mereka pun segera pergi."sse

16240. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ishaq

menceritakan kepada kami, tentang ayat, 'irl{lll ){) ;fi tb
Ht 3L Jb n6i C iAi'H 46 S J65 AiiSl^31

.t< ?.'t

"Dan ketilu syetan menjadiknn merela memandang baik
pelrerjaan mereka dan mengatakon, 'Tidak ada seorang

manusia pun yang dapat tnenang terhadapmu pada hari ini,

Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/10l).
AI Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Q/640).
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dan sesungguhnya saya ini adalah pelin&tngmn1" Dia lalu

menyebutkan tentang tipuan iblis terhadap mereka, ia

menyerupakan diri menjadi Suraqatr bin bin Malik bin

Ju'sy:m ketika mereka menyebut tentang peperangan yang

pemah terjadi antara mereka dengan bani Bakar bin Abdi

Manat bin Kinanatr.

Allah berfirman, o!t;)\ gi6 (ii "Moko tatkala kedua

pasukan itu telah dapat saling lihat melihat (berhadapan)."

Maksudnya adalatr, ketika musuh Allah itu melihat bala

tentara Allah yang terdiri dari para malaikat yang

diperbantukan Allatr untuk menolong Rasul-Nya dan kaum

mukmin dalam menghadapi musuh-musuh merek 
^. & ,;K

'o# { U nJ e;?-*",sj. ay36 i# " syetan itu batik tcc

belalrang seraya berkata, 'sestmgguhttyo sayo berlepas diri

daripada kamu, sesungguhnya scya dapat melihat apa yang

kamu selralian tidak dopot melihaf." Musuh Allah itu
membenarkan batrwa ia melihat sesuatu yang tidak dapat

dilihat oleh orang-orang musynk itu. Ia pun berkata,J(A AL

rl3;1 f-+:, 'lV "ifi "Sesungguhnya srya tahtt kepada

Allah." Allah memang sangat keras siksa'Nya. Ia
menjerumuskan mereka, kemudian membiarkan mereka.

Diriwayatkan kepadaku bahwa mereka melihat iblis di setiap

tempat dalam bentuk Suraqatr bin Malik bin Ju'syrm.

Mereka tidak mengingkari itu. Ketika perang Badar

berlangsung dan kedua pasukan besar itu bertemu, YmB

melihatnya mundur ke belakang adalatr Al Harits bin Hisyam

atau Umair bin Wahab Al Jamhi, dan salah seorang dari

mereka berkata, "Ke mana engkau pergi wahai Suraq?"
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Demikianlatr musuh Allah itu menyerupakan dirinya
terhadap seseorang. Kemudian ia pergi.560

16241. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa,id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang ayat,'{;i$
XiJt'U1"itl 'rfr "Dan l@titu syetan meniadikon mere*a

memandang baik pekerjaan mereka," hingga ayat, i-;1t'ii$

=t3;i"Dan 
Allah sangat keras silua-Nya." Diriwayatkan

kepada kami bahwa iblis melihat Malaikat Jibril twun
bersama para malaikat, maka musuh Allah itu mengatakan

batrwa ia tidak memiliki kuasa terhadap para malaikat, "Aku
melihat apa yang tidak kamu lihat. Aku takut kepada Allah."
Demi Allah, musuh Allah itu telatr berdusta kepada Allatr, ia
tidak memiliki rasa takut kepada Allah, akan tetapi ia

mengetahui batrwa ia tidak memiliki kekuatan dan

":. kemampuan unttrk mencegah. Itulah kebiasaan musuh Allah.
Bagi yang menaatinya pasti akan diperdaya olehnya. Ketika
kebenaran dan kebatilan itu bertemu, ia jerumuskan mereka

ke dalam kejelekan, sementara ia sendiri pada saat itu
melepaskan tanggung j awab terhadap mereka. 56I

16242. Al Qasim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata,

tentang firman Allah, AS|A 'UW| )t'{-:i$ " Dan ketilu
syetan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan

Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/10l).
Abdurazzaq dalam tafsirnya (21124), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(5/1716), dan Al Qurthubi dalam tafsirnya(8/26).

560

56r
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mereko," bahwa pada saat p€rang Badar, iblis datang

bersama pasukannya dengan membawa bendera, bergabrmg

dengan orang-orang musyrik. Ia membisikkan di hati orang-

orang musyrik, "Tidak seoftrng pun dapat mengalatrkalllnu,

karena akulah pelindungmu." Ketika kedua pasukan itu

bertemu dan syetan melihat bala bantuan yang terdiri dari

para malaikat, mereka (iblis dan pasukannya) mundur ke

belakang sambil berkata,'u#{ ( i} ey stsungguhnya sayo

dapatmelihatapayangkamuselaliantidakdapat
melihat."562

16243. Atrmad bin A1 Faraj menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Al Majisyrn menceritakan

kepada kami, ia berkata: Malik menceritakan kepada kami

dari Ibratrim bin Abi Ablatr, dari Thalhatr bin Ubaidullatr bin

Kuraiz, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'i $ti- 4\ dl 6
'u at-tl, irJrir xf tl- J 'i Wl ti ?tl li'bt t:r''j't I
;, i, ilt i'rt v-fir' i P'i ?1' S,tf 

*riaa* ada hari

yang pada n*i it" ittii teinnat iebth kciit, lebth hina, lebih

terusir don tebih marah daripada Hari Arafah, karena Pada

hari itu ia melihot rahmot Allah turun dan ampunon Allah

tertwdap segala dosa. Keanali wda soat perang Bodar."

Para satrabat lalu bertanya, "wahai Rasulullah, apa yang ia

lihat pada perang Badar?" Rasulullatr SAW menjawab, 
"\.tll&XJ Li ,hh olj I "Ia melihot Melaikat Jibril sedang

me ngatur Wa mal oihat."56

Ib,nu Kaeh dalam tafsirnya (6/1(X)).

tmam uatft dabm Al ltiwahtha"kitabl, Haii (U5) dan Al Qnsthubi dalam

tafsirnya ($nD.

*2
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16244. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdunahman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Sulaiman bin Al Mughiratr menceritakan kepada kami dari

Humaid bin Hilal, dari Al Hasan, tentang ayat,'tti;{CiJat
"Sesungguhnya saya dapat melihat apa yang lamu sekalian

tidak dapat melihat," ia berkata, "Iblis melihat malaikat Jibril
mengenakan ikat kepala kain, ia berjalan di depan Nabi

Muhammad SAW, dan di tangannya terdapat cambuk. Jibril
tidak menunggang hewan tunggangan."ss

16245. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasyim

bin Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Sulaiman bin Al Mughirah menceritakan kepada kami dari

Humaid bin Hilal, ia berkata: Al Hasan berkata, kemudian

membaca ayat ini, A3;A b1i31 lt ,!; ils "Dan letilu
syetan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan

- merela." Ia berkata, "Iblis berjalan bersama orang-orang

musyrik pada perang Badar, ia membawa bendera dan

bersama bala tentaranya. Ia bisikkan di hati orang-orang

musyrik, *Tidak seorang pun bisa mengalatrkanmu, karena

kamu berperang demi membela agama nenek moyangmu.

Kamu tidak akan terkalahkan meskipun oleh pasukan yang

banyak. Ketika pasukan orang-orang musyrik bertemu

dengan pasukan kaum muslim, iblis lari mundru ke belakang

seraya berkata, 'Aku melepaskan diri darimu, karena aku

* Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(5tl7l6),tertulis i5.1 ti sedangt<an dalam kitab
ini tertulis 'S ) 6.
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melihat sesuatu yang tidak bisa kamu lihat'' Maksudnya

adalah para malaikat."565

16246. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ma'syar

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ka'ab, ia

berkata, "Ketika orang-orang Quraisy berkumpul untuk

mulai bergerak, mereka berkata, 'Kami takut kepada bani

Bakar'. Iblis berkata kepada mereka -ia dalam bentuk

Suraqah bin Malik bin Ju'syum-, 'Aku adalah pelindungmu

terhadap bani Bakar. Hari ini tidak seorang manusia pun

yang bisa mengalatrk**rr'.:r566

Abu Ja'far berkata: Takwil ayat ini adalatr, sesungguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Matra Mengetatrui berbagai kondisi ini.

Juga ketika syetan menghiasi perbuatan mereka sehingga mereka

menganggap perbuatan mereka itu baik, mereka pergi untuk

memerangi kamu wahai orang-orang mtrkmin. Syetan membuat

mereka merasa batrwa perbuatan mereka itu baik. Syetan juga

mendorong mereka untuk memerangimu seraya berkata, *Hari ini

tidak ada manusia yang bisa mengalalrkanmu, maka tenanglafu dan

berikanlah kabar gembira batrwa akulah pelindungmu dari suku

Kinanah. Mereka akan menyrsulmu. Aku yang akan melindungimu

terhadap mereka. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada

mereka. Jadikanlah kekuatanmu tertuju untuk Muhammad dan para

sahabatnya."

565 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Q1640), kisah yang sama, diriwayatkan

dari Al Hasan.
566 Ibnu Athiyyah dalam At Muharrar Al Wajiz (A$8), dengan lafadurya tanpa

sanad.



Srur;rtAlAntoril

b!- 11 gi(j({i"Maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat

saling lihat melihat (berhadapan). " Namun ketika para tentara Allatt
yang terdiri dari orang-orang beriman dan tentara syetan yang terdiri

dari orang-orang musyrik itu bertemu, mereka saling memandang.

,;# & ((i.Syetan itu batik lu belakang." Kemudian segera

mundur ke belakang dan melarikan diri.

Kata fi*; berasal dmi tb:t<l ',-gA W-',-g:. Dalam syair

Zuhair disebutkan:

t_;) t:rL^E ,tY tst orLi:i-,1

"Mereka memuhtllran topi baja jika merela dikcjar.

Mereka tidak akan mundur jika tidak tertangkap

dan merela sangat marah."567

Iblis berkata kepada orang-orang musyrik, -AL?t ki At
'of; "{ U, $J "sesungguhnya saya berlepas diri daripada lcamu,

sesungguhnya saya dapat melihat apa yong lamu sekalian tidak dapat

melihat." Maksudnya adalah, iblis melihat malaikat yang diutus Allah

sebagai bala bantuan untuk kaum mukmin. Sedangkan orang-orang

musyrik tidak bisa melihatnya. i61 4y"sesungguhnya saya tahtt

567 Bait syair ini terdapat dalam Diwan Zuhair bin Abi Sulma, dikutip dari
kumpulan-syair pujian terhadap Haram bin Sinan, dalam syair yang berjudul,

i,.atll'Z ji':r;tlt.
Malfoia d:l:l* adalatrjalan. l
Matcna'ralJt, U6ntuk tunggalnya adalah {$, yaifi sesuatu yang diletakkan di
atas kep,'a,la, seperti topi baja.
Arti O:tLS!- .adalatr mundur.
Makna rliAil adalatr ditemukan.
Malma ti,bj adalah, kemarahan mereka memuncak. Berasal dari 18r j& V*e
aninya gejolak api yang besar.

Lthat Diwan Zuhair bin Abi Sulma (hal. 93).

ri;\t,F''+ t;;;.i
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lrepada Allah." Maksudnya adalah adz^b Allatl dan kebohongan

musuh. f61f.$':"Yt" Dan Allah sangat kcras siksa-Nya1

coc

:f"r X e':L il1 €$ o<t$t'oLttiii 3j,< iY

@,+;r|,erobnii9 iuAJS
" (Ingatlah), l,rztika oftmg'orang rnmafik dmt otmtg:orrorrrg

yclng ada perryakit di datarrthadnyo mengatalan,'Mer:elca

itu (orarrg.ordr.g rrwtlcmin) ditipu oleh agarndtrytd.' (Nldh
bqfirman),'Bmangsiapayangbqtawal<nllnpofu y'Jlah,

mala se$rngg?t*y a Nldh Mahr P qkasa lagi Maha
Biiakana'." (Qs. Al Anfaal [8]: 49)

rakwir firman Allah: ,9? *.3 4o551'j{5i 3tr4'n
+LLF'i'1<,Sii & ,fui.;s 4tiss6'j ffrnsattahJ,

ketika orang-orang munaftk dan orang-orang yang ada penyakit di

dalam hatinya mengatahan, "Mereka itu [orang-orang mukminJ

ditipu oleh agamanyo.'t [Allah berlirmanJ, "Barangsiapa yang

bertawakal kepada Allah, maha sesungguhnya Allah Maha Perhasa

lagi Maha Biiaksana.")

Abu Ja'far berkata: Altah berfirman, "sesungguhnya Allah

itu Maha Mendengar lagi Matra Mengetahui berbagai situasi dan

kondisi itn. i,iifir 3i4iy " (ngattah), ketilca orang-orang munafik

berkata."
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fvat, i'j{$i 3;r4 31 aaAan pengulangan terhadap ayat, 31

i.+ Ali ,tfi'fr<-;- "(Yaitu) l@tiko Altah menampaklcan mereka

lrcpadamu di dalam mimpimu (berjumlah) sedikit.,,

Firman Allah, 3? e$ O456 "Dan orang-orang yang
ada penyaHt di dalam hatinya," maksudnya adalatr, orang-orang yang

meragukan agzrma Islam, orang-orang yang keyakinan mereka tidak
benar. Keimanan tidak melapangkan dada mereka.

j.liSp6, 'p "Mereka itu (orang-orang mulonin) ditipu oleh

agamanya." Mereka berkata, "Para sahabat Mutrammad yang

memerangi orang-orang musyrik itu telah ditipu oleh agama mereka.,,

Maksudnya adalah agama Islam. Disebutkan batrwa orang-orang yang

mengucapkan kalimat tersebut adalatr beberapa orang musyrik

Quaisy yang pernah berbicara tentang agama Islam, akan tetapi

agama Islam belum masuk ke dalam hati mereka. Ahli taloril yang

berpendapat seperti ini adalatr:

16247. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Daud menceritakan kepada kami dari Amfu, tentang ayat, i
4"t fl'* 7 3? e$ q oSt 'b3+fr1 3i4

"(Ingatlah), ketika orong-orang munafik dan orang-orang
yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, 'Mereka itu
(orang-orang mulonin) ditipu oleh agamanya'." Ada

beberapa orang penduduk Makkah yang pernah berbicara

tentang Islam. Mereka pergi bersama orang musyrik pada

perang Badar. Ketika mereka melihat jumlah kaum muslim
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sedikit, mereka berkata, :Irr'. -.5:6 'fi "Merelu itu [orang-

orang muloninJ ditipu oleh agamanya."s68

16248. Ishaq bin Syahin menceritakan kepadaku, ia berkata: Khalid

menceritakan kepada kami dari Daud dari Amir, dengan

redaksi yang semisalnYa.

16249. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya bin zakaiya

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid,

tentang ayat, $'gi ? 3f e$ O6,55l,jiili 3;L4+
i$-t "(Ingatlah), lcetitra orang-orang munafik don orang'

orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, 'Mereka

itu (orang-orang muhnin) ditiPtt oleh agamanya''"

Sekelompok orang dari golongan Qtraisy berkatq "Mereka

adalatr Qais bin Al walid bin Al Muglriratr, Abu Qais bin Al

Fakih bin Al walid bin Al Mughiratr, Al Harits bin Zam'ah

bin Al Aswad bin Al Muththalib, Ali bin Umalryah bin

Khalaf, dan Al Ashi bin Munabbih bin Al Hajjaj' Nereka

pergi bersama orang-orang Quraisy dari Makkatr. Mereka

dalam perasaan bimbang dan ragu. Perasaan itulatr yang

menahan mereka. Ketika mereka melihat jumlatr para sahabat

Rasulullah SAW itu sedikit, mereka pun berkata, "Agama

mereka telatr menipu mereka sehingga mereka mau maju

meskipun jumlatr mereka sedikit, sedangkan jumlah musuh

558 Ibnu Athilyah dalan Al Muhanar Al Waiiz Q1539) serta As-suyuthi dalatn Ad-

Duff Al Mantsur (4/80), dinukil dari Ibnu Al Mundzir dan Abu Asy-Syaikh,

dari Asy-Sya'bi.
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mereka banyak. Pastilah para pengikut mereka dalam

kebingungan."s6e

16250. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Al Hasan, tentang ayat,';.tfuj5i \jz, iy

Ni;-S'y 'J1,r51 e$ a.6-,15 ^ (ngatlah), ketita orans-

orang muna/ik dan orang-orang yang ada penyokit di dalam

hatinya berkata, 'Mereka itu (orang-orang mukmin) drtipu

oleh agamanya'," ia berkata, "Mereka adalatr sekelompok

orang yang tidak ikut serta dalam perang Badar. Mereka

disebut sebagai orang-orang munafik."

Ma'mar berkata: Sebagian mereka berkatq "Mereka adalatt

sekelompok orang yang mengakui Islam, mereka tinggal di

Makkah. Pada perang Badar mereka pergi bersama orang-

orang musyrik. Ketika mereka melihat jumlah kaum muslim

'' sedikit, mereka pun berkata, 'Mereka telatr ditipu oleh agama

mereka'."570

16251. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang ayat, 'ohjT 3ia it
3? e$ 46-5V" (ngatlah), tcetttro orang-orang munafik

dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya,"

hingga ayat, D-14 '>; 'X 6$ "uot* sesungguhnya

Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijalcsana," ia berkata,

Ibnu Athiyyatr dalam Al Muharrar Al Waiiz Q1538), Al Baghawi dalam

Ma'alim At-Tanzil Q14425), dan Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith (5/335).

Abdunazzaq dalam tafsirnya (5 I 125).

559

570



T$stuirfi;I7},atui

,.sebagian satrabat Rasulullatr sAw terlihat melaksanakan

perintah Allah dengan sering"'

DiriwayatkankepadakamibatrwaketikaAbuJahalmelihat
Nabi Mrrhammad SAw dan para satrabatnya, ia berkat4

..DemiAllah,merekatidakakanmenyembatrAllahlagi

setelatrhaliini,karenabersikapsangatkerasdanmelampaui

batas."57l

|6252.AlQasimmenceritakankepadaku,iaberkata:AlHusein
menceritakankepadakami,iaberkata:Hajjajmenceritakan

kepadalor,iaberkata:IbnuJrrraijberkat4tentangfirman
eitut,j,? e$ o 6-it(' i3+fi1 3j'1- iy " (Ingattah)'

l@tika orong-iio,g munafik dan orang'orang yang ada

penyakitdidalamhatinya,"iaberkata"'Merekaadalah
beberapaorangmunafikyangberadadiMakkah.Mereka
mengucapkan kata-kata itu pada perallg Badar. saat itr'r kaum

muslimberjumla}rtigaratusdanbeberapabelasoranglaki.

laki."572

16253. ...berkata: Hajjaj menceritakan keP4'k' dari Ibnu Juraii'

tentang ayat,'i! e$ 4 <;.I]f' $riJl 3i4 tI

"(Ingattah), lcetika orang-orang munafik dan orang'orang

yangadapenyaHtdidalamhatinya"'iaberkata'*Ketika
keduapasukanitusalingmendekat,Allahmenjadikan
pasukan kaum muslim terlihat sedikit di mata orang-orang

musyrik.orang-orangmusynkjugaterlihatsedikitdimata
kaummuslim.orang.orangmusyrikitrrberkata,.Mereka

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(5ll7l7)'
ib* i;i, aaum tafsimva t64ir:l danlbnu Athiyyatr dalam lI lvluharrar Al

ttajizQl539).

37t
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telah ditipu oleh agama mereka'. Mereka mengucapkan kata-

kata itu karena di mata mereka jumlatr kaum muslim terlihat

sedikit. Mereka menyangka kaum muslim akan kalah, dan itu
tidak diragukan lagi menurut mereka. Allah lalu berfirman,

\# '>;X {;5;i;t & E4;-;S5,Barangsiapa yang

bertawakal kepada Allah, maka Sesungguhnya Allah Maha

P erlras a tagi Maha Bij aksana'."s73

Firman Allah, ;i & i4;:- J3 "Barangsiapa yang

bertawakal kepada Allah," maknanya: Barangsiapa

menyerahkan perkaranya kepada Allah, maka ia telah benar-

benar yakin dengan itu dan rela terhadap ketetapan Allatr,

maka Allah pasti menjaga dan menolongnya, karena Allatr

Maha Kuasa dan tidak ada yang dapat mengalahkan serta

menguasai-Nya. Barangsiapa dilindrurgi Allah maka tercegah

dari segala sesuatu, dan barangsiapa bertawakal kepada Allatl
,, maka segala sesuatunya akan dicukupkan oleh Allatr.

Hal tersebut merupakan perintah Allah kepada para sahabat

Rasulullah SAW yang terdiri dari kaum mukmin. Juga

kepada orang lain selain mereka yang menyerahkan perkara

mereka kepada ketetapan Allah, agar musuh mereka tidak

mampu memperdaya mereka, dan agar orang-orang yang

ingin merendahkan mereka tidak mampu membuat mereka

hina, karena Allah itu LS "U"na Kuasa," tidak ada yang

bisa mengalahkan-Nya. Oleh karena itu, orang yang

dilindungi-Nyatidak akan dapat dikuasai orang lun. 1.?L
"Allah itu Maha Bijaksana" dalam mengatur segala perkara

Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/103) dan Ibnu Athiyyatr dalam Al Muharrar Al
WajizQl539).
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hamba-hamba-Nya. Maha Bijaksana sehingga tidak terjadi

kekeliruan dalam Pengaturan-Nya.

c{tc

*uAOi;,-'^<43i1;to'u3\'6friYtsitr5
A,;Jit4t:i13;:r'rYA1.t

,rKalau t<frnw rnelihat ky'1tika Wd naloil16r mencabut iiwa
orctrtg.cfi(mg yrrJgLafi, seroyct mefiwl|'rnl nnil@ d,f/-belal<mg

m57e}a (d;ynbqlca76,), 'Rosolcnlah olelrrru silso nqaka

y [ng nsnbolcor,, (te*uldr l@/,w ry "iwrasd 
ngsri)."

(Qs. Al Anfaal [8]: 50)

cr.r#Uffi,iii'W;*t"ttlW
(Kalau kamu melihat ketiha para malaikat mencabut iiwa orang-

orang yang kafir seraya memuhul muha dan belahang mereha [dan

berhataJ, ,tRasalsanlah olehmu sihsa neraka yang membakarr'

[tentulah kamu ahan merasa ngenl)

Abu Ja'far berkata: Atlah berfirman kepada Nabi

Muhammad sAw, "wahai Muhammad, jika saja engkau melihat

ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir itu dari jasad

mereka; Wajatr dan belakang mereka dipukul, dan para malaikat itu

berkata kepada mereka, 'Rasakanlatr adz.ab neraka yang membakarmu

ketika kamu memasuki neraka Jahanam'."
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Ahli takwil berpendapat seperti pendapat yang kami sebutkan

ini. Di antara mereka adalah:

16254. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang ayat,2.<it311;p t-5\ gA tye; trj
,r# 4t1i 13j:, {Atli #F, 6b1t,,Katau kamu

melihat kcttka para malailcat mencabut jiwa orang-orang
yang kaJir seraya memuhtl mulca dan belakang mereka (dan

berkata), 'Rasakanlah olehmu siksa neraka yang

membakar', " ia berkata, "Itu terjadi pada perang Badar."574

16255. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya bin

Salim menceritakan kepada kami dari Isma'il bin Katsir, dari

Mujahid, tentang ayat, '€A*i ,*A Otp ,,Seraya

memuhtl muka dan belakang mereka," ia berkata,
' "Maksudnya adalatr, ptro malaikat itu memukul bokong

mereka. Akan tetapi Allah itu Maha Mulia. Oleh sebab itu,

digunakan kata kiasan. "575

16256. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami, Suffan menceritakan kepada

kami dari Abu Hasyim, dari Mujahid, tentang ayat, 61,i2
'&Ii ,*A "seraya memuhtl muka dan belahang

mereka," ia berkata, "Maksudnya: Para malaikat itu

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1718) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (3/368).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611718), Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Tarail (21642), dan lbnu Athiyyah dalan Al Muhatar Al Wajiz Q/540).

574

575
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memukul bokong mereka. Akan tetapi Allah Matra Mulia,

maka digunakanlatr kata kiasan."576

16257. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia

berkata: Wahab bin Jarir menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syu'batr memberitakan kepada kami dari Ya'la bin

Muslim, dari Sa'id bin Jubair, tentang ayat, ,*A <,i{2,-
'€ttii "seraya memuh,tl muka dan belakang mereka," ia

berkata, "Allah menggunakan kata kiasan. Jika Allah

berkehendak maka pastilatr Dia berfirman, 'Para malaikat itu

memukul wajatr dan bokong mereka'. Itu karena maksud

'{Afri adalah bokon g met eka :'57 
7

16258. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, ia berkata,

"Maksudnya para malaikat itu memukul bokong mereka pada

perang Badar."

Ibnu Juraij berkata: Ibnu Abbas berkata, "Jika orang-orang

musyrik itu datang menghadapi kaum muslim dengan wajatt

merek4 maka wajah mereka ditebas dengan pedang. Jika

mereka lari membelakangi kaum muslim, maka para malaikat

memukul belakang mereka."5?8

16259. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abbad bin Rasyid menceritakan kepada kami dari Al Hasan,

s" Ibid.5n Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Q1642), Al Qurttrubi dalam tafsirnya
(8128), dan Suffan Ats'Tsauri dalam tafsirnya (hal. 119).

57t Ibnu Katsir dalam tafsirnya(61104).
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batrwa seorang laki-lald berkata, *Wahai Rasulullah, aku

melihat sesuatu di prmggung Abu Jatral yang bentuknya

seperti tali sandal. Apakatr itu?" Rasulullah SAW menjawab,

" Bekas puhtlan malaikat. " 5 7 e

16260. Mutrammad menceritakan kepada karni, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid,

bahwa seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW,
*Aku mendatangi seorang musyrik, lalu aku memukulnya,

dan ternyata kepalanya tidak normal seperti biasanya."

Rasulullatr SAW lalu berkata, "Malaikat telah

mendahuluimu."Sso

16261. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitakan kepada kami, ia berkata: Harmalatr

menceritakan kepadaku, ia mendengar Umar (maula

Ghafrah) berkata, "Jika engkau mendengar firman

Allah, ;fAfiat i#A 6i,* 'seraya memuhtl muka dan

belakang mereka', maka maksudnya adalah, para malaikat

telah memukul bokong mereka."S8l

Abu Ja'far berkata: Dalam kalimat ini ada kata yang

dibuang. Tidak disebutkan karena maknanya telatr dimengerti

berdasarkan makna ztratrir ayat ini, yaitu kalim at, 'qtib $i\ ttii*
g.i, "Para malaikat,itu berkata, 'Rasakanlah siksa neraka yang

membakar'." Kata oj{-dibuang. Kata ini juga dibuang dalam firman

57e Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/105), Ibnu Athiyyah dalarn Al Muharrar Al llajiz
Q1540), dan Al Qurthubi dalam tafsirnya (828).

5s Kami tidak menemukan atsar rni dalam referensi yang ada pada kami.ttr lbnu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1718).
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Ailah, t:;u6A-q 4; b ali6t Otn itts; J'
"Dan, jilra sefironya lamu melihat merelca kctika orang-orang yang

berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, (mereka

berlrata), 'Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar'." (Qs.

As-sajdatr l32i: 12) Maknanya adabnsfpi.l $, 'oi'h 
"Mereka

berkata, 'Ya Tuhan kami, kami telah melihat'."

occ

,-#-*,;[':'fr 6V'H-;l:;:fr ,q.jlYt
,rDernikial itu disebabl<m oleh pubuatan tangarnmt smditi.

S esnngu hny o Nlorh sel<ali.l<ali ddak mengoniay a hartb a'
Nyo." (Qs. Al Anfaal [8]: 51)

Takwil linnan Atlah: *" A';iti <fi 'F- ;1 ;:iY-, ayt

@ $.1Or*ikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu

sendirl Sesungguhnya Allah sehali-kaW tidah menganiaya hamba-

Nva)

Abu Jatfar berkata: Allah berfirman memberitatrukan

tentang ucapan malaikat kepada orang-orang musyrik yang terbunuh

pada perang Badar, batrwa para malaikat itu berkata kepada mereka

sambil memukul wajah dan belakang mereka, "Rasakanlah ad2;b

Allah yang akan membakarmu. Inilah adzab Allah untukmu. iliq
'A$ 'Disebabpan oleh perbuotan tanganmu sendiri'. Adzab itu

disebabkan perbuatanmu sendiri, melakukan perbuatan dosa dan

kesalahan. Kamu melakukan perbuatan maksiat kepada Allah ketika

kamu masih hidup. Jadi, hari ini rasakanlah adzab Allah. Di akhirat
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kelak kamu akan merasakan adzab yang membakar. Itu kamu rasakan

bukan karena Allah berbuat aniaya kepada hamba-Nya, sebab Allalt

tidak mengadz.ab makhluk-Nya kecuali disebabkan dosa yang ia

lakukan. Tidak mengadzabnya kecuali karena perbuatan maksiat yang

ia lakukan, karena perbuatan aniaya tidak mungkin datang dari Allah."

Huruf L( aau* firman Allah, 'iitt 6?t ada dua bentuk i'rab;

pertama nashab, posisinya sebagai 'athaf kepada 6 dalam firman

Allah, il:16, yang artinya, "Itu disebabkan perbuatan yang telatr

kamu takukan. Allah tidak akan berbuat aniaya kepada hamba-hamba-

Nya." Demikian menurut pendapat sebagian mereka. Sedangkan yang

lain berpendapat khafadh. Sementara itu, pendapat kedua adalah rafa'

kepada ayat, illfr4lljt,"Defifian itu disebabkan oleh perbuatan;'

Artinya" "Demikianlah, karena Allah tidak akan berbuat aniaya

kepada hamba-hamba-Nya."

ccc

t

#:fr,;t!.r"\WWu,aP.lilir$t jJJe, Wue$3Zr;sc
yq\b7?slxlt\.-5\"{tl

" (Keadomt merela) setapa dmgan leddasrr Fir' oun dmt
paryililt Penstlcultnyo sertu or(mg.ofimg yang sebefunvrya.

Melrel<amerrstngl(f,ri oyat-oyat Nlah, mollo y',j;lah menyil<sa

mer.elradisebabl<artdosa.dosanyo.Sesu.ngguhnyaNlah
lvlaha l<uat logi arnat k eras silcsccn,Nyot "

(Qs. Al Anfaal [8]: 52)
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Takwit firman Altah: ,*y",WW,y,e5$3F;St rlK
y6'+1'L;';l'i'14,3\,5'i i:fr jfr (xeaaaan merekaJ

se?upa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya serta

orang-orang yang sebelumnya Mereha mengingkari ayot-ayat

Allah, maka Allah menyiksa mereha disebabhan dosa-dosanya.

Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi amal keras siksaan-Nyo)

Abu Jatfar berkata: Allah berfirman, "Perbuatan orang-

orang musyrik Quraisy yang terbunuh pada perang Badar sama seperti

kebiasaan, perbuatan, dan tindakan kaum Fir'aun beserta pengikutnya.

Seperti perbuatan umat-umat terdatrulu yang mendustakan bukti-bukti

nyata dari Allah dan Rasul-Nya. Kami melakukan tindakan yang sama

terhadap orang-orang musyrik Quraisy itu seperti tindakan Kami

terhadap umat-umat terdahulu."

Sebelumnya telah kami jelaskan bahwa makna pl'r aaaan

keadaan dan kebiasaan. Oleh sebab itu, tidak perlu diulang lagi pada

tempat ini.

16262. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepadaku, ia berkata: Syaiban menceritakan

kepada kami dari Jabir, dari Amir, Mujahid, dan Atha,

tentang ayat, Zi2 )( vlK "(Keadaan mereka) serupa

dengan keadaan Fir'aun dan pengihtt-pengikutnya." Artinya

adalatr, seperti perbuatan dan kebiasaan Fir'aun serta para

pengikutnya.5s2

Firman Allah, +.,3X,';iti 'J:At "Maka Altah menyiksa

merelra disebabkan dosa-dosanya," maksudnya: Allatr menghtrkum

st2 fbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1718) dan Al Baghawi dalarn Ma'alim At-
Tanzil Q1643).
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mereka karena mereka mendustakan bukti-bukti Allatl yang nyata,

serta mendustakan rasul-Nya. Mereka melalokan perbuatan maksiat

kepada Tuhan mereka, maka mereka dihukum sebagaimana Allah

menghukum umat-umat sebelum mereka yang melakukan perbuatan

yang sama seperti perbuatan mereka.

Firman Allah, "Ai 'iu Ly"srtrngguhnya Attah Maha Kuat,"

maksudnya adalah, tidak ada yang bisa mengalatrkan-Nya dan tidak

ada yang bisa menolak ketetapan-Nya. Ia melaksanakan perkara dan

ketetapan-Nya terhadap makhluk-Nya. Siksa-Nya sangat keras bagi

orang-orang yang kafir kepada-Nya dan mengingkari bukti-bukti-Nya

yang nyata.

ooo

@ ryU'ii<fr";,ri'1;
"(Silcsaan) ymrg dsrikian iat adf,ldhlcmena se$mggulwrya

Nlah sekali-kali tidf,k al<an rnengubah sesuar;.t nil<mat yarlg

telah diarwgerahkan,Nya kepada zuafii katm, hingga l<tutn

ifii mengubah apa-apa yarrg ada pada diri mereka sendin,

dan sewnggutrny a Nlah Maha rnendengm lagl Maha
Mengetalwi." (Qs. Al Anfaal [8]: 53)

$4 g ;;,'& qA 
^4W 

ir, { ilfr 4t t"

rakwir firman Altah: !;;i'{"q34p e-{fr d\lrt'
ry A 'ii, €;V';*l,C W (siksaanJ yans demikian itu

adalah karena sesunggahnya Allah sekali-kali tidak ahan
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mengubah sesuatu nikmat yang telah dianugeruhkan-Nya hepada

suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada

diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi

Maha Mengetahui)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Kami menjatuhkan

hukuman kepada orang-orang musyrik Quraisy pada perang Badar

karena mereka kafir terhadap ayat-ayat Kami. Dikarenakan perbuatan

dosa yang mereka lakukan, maka Kami melakukan tindakan itu

terhadap mereka. Mereka telah mengubah nikmat yang telah Allah

berikan kepada mereka. Allatr telatr mengutus seorang rasul kepada

mereka dari jenis mereka sendiri dan diturunkan di tengah-tengah

mereka, tetapi mereka justrr mengusimya, mendustakannya, dan

memeranginya. Oleh karena itu, Kami mengubah nikmat Kami kepada

mereka dengan membinasakan mereka, seperti tindakan yang telah

Kami lakukan pada masa silam terhadap umat-umat yang melampaui

batas dan melawan perintatr Kami."

Ahli talo ril berpendapat seperti pendapat yang kami sebutkan

ini. Di antara mereka adalatr:

16263. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

suddi, tentang.ay *; #'e q3'^4f""J 4 p * <jlay
"#t Y i;E'. ';i.-"(Siksaan) yang demikian itu adalah

lrarena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak alran mengubah

sesuatu nilonat yang telah dianugerahknn-Nya kepada suatu

knum, hingga kaum itu menguboh apa-apa yang ada pado

diri rnereka sendiri," ia berkatq *Makna nikmat AUah itu
adalatr Nabi Muhammad SAW, Allah telah
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mengaruniakannya kepada orang Quraisy, tetapi mereka
justru kafir kepadanya. Oleh akrena itu, Allah
mengalihkannya kepada orang-orang Anshar.,,583

Firman Allah, ry A'itl <.rL "Dan sesungguhnya Altah
Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Allah berfirman,
"Tidak ada ucapan makhluk-Nya yang tersembunyi daripada-
Nya. Dia mendengar ucapan setiap orang yang mengucapkan

sesuatu, baik mengucapkan kalimat yang baik maupun yang
jelek. Allah Maha Mengetahui apa yang mereka
sembunyikan di dada mereka. Mereka diberi balasan

terhadap segala ucapan dan perbuatan mereka. Jika baik
maka balasannya baik, dan jika jelek maka balasannya pun
jelek."

cco

#;qr,lg1V,Kryn'uJUUt;J( v1'^1
v,?kz?tJr.GAj+,3\,#ffit@ €&rrt

"(Keadaart mereka) serapa denganl<eadaan Fir'aun dart
p engil<ut p engilcutny a s erta or ang. or dfl g y ang seb elwrtny a.

Mer eka mendustal<mt ay at. ay at T uharmy a maka Karni
rnenrbinas al<mr mer ela. dis eb abkan do s a- do s mry a dmr Kami

tenggelarnkart F ir' attn dan p engil<ut. p engll<utny a; dan
kesemuanya adalah orang.ordng yang zhalim.r,

(Qs. Al Anfaal [8]: 54)
583 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1718), Al Baghawi daram Ma'atim At-

Tanzil Q1643), dan Ibnu Athiyyatr dalarn Ai Muhrrri Al W/ajiz e/541).
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rakwil firmXn Anah: liK# ui-5\'6fi)( ,1:',U
@ i&!! tj?-,fi <,7]- JY--GA| +,3\ ri<fi, & *9
([Keadaan merekal setupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-

pengihutnya serta orang'orang yang sebelumnya. Mireka

mendustakan ayat-ayat Tuhannya maka Kami membinasakan

mereka disebabkan dosa-dosanya dan Kami tenggelamhan Fir'aun

dan pengikut-pengihutnya; dan hesemuanya adalah ofang-otang

yang zhalim)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Orang-orang musyrik

yang mempersekutukan Allah, yang mati terbunuh pada perang Badar,

telah mengubah nikmat yang telatr diberikan Tuhan kepada mereka,

yaitu pengutusan Nabi Mghammad SAW dari jenis mereka sendiri

dan dittrrturkan di tengatr-tengatr mereka, serta menyeru mereka

kepada jalan hidayah. Akan tetapi, mereka justnr mendustakan dan

memeranginya."

6;j. l( ,1'"A "(Keadaan mereka) seruPa dengan

lrcadaan Fir,aun dan pengihtt-pengihttnya." Maksudnya adalah, sama

seperti keadaan dan kebiasaan yang telatr dilalorkan Fir'aun dan

pengikut-pengikutnya. Seperti perbuatan mereka terhadap Nabi Musa

AS, mendustakan dan memeranginya. Demikian juga dengan

kebiasaan dan perbuatan umat-umat sebelum mereka, yaitu umat-umat

yang mendustakan nabi-nabi mereka.

Firman Allah, 4r3\, d1ff{t 
uMaka Kami membinasakan

mer elra dis eb abtran do s a-do s anya." Sebagian dari mereka dibinasakan

dengan gempa, sebagian ditenggelamkan, dan sebagian lagi

dibinasakan dengan angin.
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<;;f Jt; A;AS "Dan Kami tenggelamkan Fir'aun dan

pengihtt -pengihttnya," di dalam lautan.

Firman Allah, A,$, V'V k "Dan kesemuanyo adalah

orang-orang yang zhalim," yang telah melakukan suatu perbuatan

yang tidak layak mereka lakukan, mendustakan para rasul utusan

Allah serta ingkar terhadap tanda-tanda kebesaran Allah. Kami juga

membinasakan mereka yang telatr Kami binasakan pada perang Badar,

karena mereka telah mengubatr nikmat Allah yang ada pada mereka

dengan pembunuhan dan pedang. Kami menjadikan sebagian mereka

hina dan rendah dengan dijadikannya sebagai tawanan perang.

ooo

@ 'ot|.{ ;|1 iifi,-,li ]rt ^+i(t1t\';Ly
"sesnngguhny a binatang (makhluk) y orrlg paling furuk di
sui Allah ialah ormg.oftmg ydrrglafir, l<meno merel<a itu

tidakberim.an."

(Qs. Al Anfaal [8]: 55)

Talrwil firman Allah: * '# l!6'r-ii fi tt $j:ltt '; iy

@ |j;i(Sesungguhnya binatang [makhtukJ yang pating buruk di

sisi Atlah ialah orang-orang yang kaftr, karena mereka itu tidok

beriman)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Sesungguhnya

makhluk yang paling jelek di atas bumi bagi Allah adalatr orang-orang
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yang kafir kepada Tutran mereka, mereka mengingkari ketauhidan-

Nya dan menyembah kepada selain-Nya.

Firman Allah, 6j-3. { 'r{) "Karena mereka itu tidak

berirnan," maksudnya adalah, mereka tidak mempercayai para rasul

utusan Allah. Mereka tidak mengakui watryu dan kitab yang

diturturkan Allah.

ooo

{ {, ir,PA?+<,'i;-? er"iL 6.51

@a*
" (Yaitu) ordng.orolng ymtgl<ffiu telah mengarnbil

perlarrjiarr dmi merela, sewdah iat mqeka
menglldianati janjirryd pado setiap l<alinya, dmt

rnerel<n tidak takut (akibat akibatrry a) ."
(Qs. Al Anfaal [8]: 56)

ralrwil lirman Allah: $-AFL3i1<rrIi-? Aa-* O-51
<r#- { ?i il (YainJ orang-orang yorg kamu telah

mengambil perjanjian dori mereha, sesudah itu mereha

mengkhianati janjinya pada setiap halinya, dan mereka tidak tahut

[ahibat-ahibatnya)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Sesungguhnya

makhluk yang paling jelek di sisi Allah adalatr orang-orang yang kafir,

engkau telah mengambil perjanjian dari mereka watrai Muhammad,

perjanjian agar mereka tidak memerangi dan memusuhimu, seperti
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yang dilakukan orang-orang Quraifiah dan orang lain yang menjalin
perjanjian denganmu kemudian mereka membatalkan dan melanggar
janji mereka. Setiap kali mereka berjanji, mereka melanggar,
memerangi, dan memusuhimu.. Mereka tidak bertakwa kepada Allah
dan tidak takut terhadap akibat perbuatan mereka itu, bahwa hukuman
akan ditimpakan kepada mereka sehingga mereka binasa."

Demikian disebutkan dalam beberapa riwayat berikut ini:

16264. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujarrid, tentang ayat, i3|$7 <r#-? a 3"iL OJl
" (Yaitu) orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian
dari mereka, sesudah itu merelca mengkhianati janjinya,,, ia
berkatq "Maksudnya adalatr bani Quraidrah yang ikut serta

bersama musuh-musuh kaum muslim memerangi Nabi
. Mtrhammad SAW pada perang Khandaq."s8a

16265. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, dengan redaksi yang

serupa dengannya.

occ

Mujahid dalam tafsirnya (1D66) dan Abu Ha1ryan dalam Al Bahr At Muhith
(st33er.
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;{fi W i .,,gr";i,-,;A A'#6, vy

@<r'?1
"lilral<ffiw menenui merela ddan pepetangart'

mala cer ai.b er ail<f,rtldh or dng' orcmg y arrg di b elal<m'g

merel<a dengart (mernmpas) merela, supaya

mer el<a mengartbil P elai at art."
(Qs. Al Anfaal [8]: 57)

Tatrwit firman Allah: # i 4,'";fi -,pJ\ A'iLiiUE
6;b' "i- ;i13 gika hamu menemui mereka dalam

pepefangan, maha cerai-beraikanlah orang-orung yang di belakang

mereha dengan [menumpasJ mereha, supaya mereka mengambil

pelajaran)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman kepada Nabi

Muhammad sAw, "orang-orang yang telatr membuat perjanjian

denganmu rulmun kemudian mereka melanggamya berulangkali,

seperti yang dilakgkan bani Qgraizatr, maka jika engkau bertemu

dengan mereka dalam peperangan, tawanlah mereka. t{iLii +r"*
'Maka cerai-beraiftanlah orang-orong yang di belakang merefta'.

Lakukanlah suatu tindakan yang dapat membuat orang-orang seperti

mereka yang berada di belakang mereka, yang juga menjalin

perjanj ian denganmu, menj adi tercerai-berai. "

Makna kata Jd--)Ai adalah mengusir, menguasai, dan mencerai-

beraikan. Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk melakukan itu

terhadap kaum yang melanggar perjanjian dengannya jika ia mampu

melakukan itu terhadap mereka, guna menakut-nakuti kaum yang lain,
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yang berada di belakang merek4 yang juga menjalin perjanjian

dengan Rasulullatr SAW, sehingga mereka tidak berani melanggar
perjanjian seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang sifat-sifatnya
telatr disebutkan Allah dalam ayat ini, diantaranya sifat melanggar
perjanjian.

Ahli takwil berpendapat seperti pendapat yang kami sebutkan
ini. Di antara mereka adalatr:

16266. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu,awiyatr
bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas,

tentang ayat, i{i(i J 4,"$',$! A'iAi;YY "Jika tramu

menemui mere ka dalam peperangan, mala c er ai-b erailcanlah

orang-orang yang di belakang mereka dengan (menumpas)

mereka," sebagai bentuk peringatan bagi orang-orang setelah

mereka.585

16267. Mtrhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat,'rjii

F-;jii i} 4r"Maka cerai-beraitranlah orang-orang yang di
belakang mereka dengan (menumpas) mereka," sebagai

bentuk peringatan bagi orang-orang setelatr mereka.586

16268. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang ayat, ($

::' Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(5/17t9).
5s Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail Qlil4).
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;$; iiiL i ',g,'';fi -,FJI ;# "Jika tramu menemui

mereka dalam peperangan, maka cerai-berailanlah orong-

orang yang di belakang mereka dengan (menumpas)

mereka," bahwa maksudnya adalatr unttrk memberi pelajaran

kepada orang-orang selain mereka dengan melakukan

tindakan terhadap mereka.587

16269. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang ayat, # i 4r"i6 -,Fi\ A'#;i;VY
"Jika kamu menemui merelu dalam pePerangon' maka

cerai-beraikantah orang-orang yang di belakang mereka

dengan (menumpas) mereka," sebagai bentuk peringatan

terhadap musuh-musuh setelah mereka. Mudah-mudahan

mereka bersikap hati-hati sehingga tidak melakukan

perbuatan yang sama.588

16270. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mtrhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, tentang

ayat, (!ti i 4r'rii"Uata cerai-beraikantah orang-orang

yang di belakang mereka dengan (menumpas) merelca,"

batrwa maksudnya adalah, berilah peringatan kepada orang-

orang setelah mereka dengan melakukan tindakan terhadap

mereka.589

"'Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(5ll7l9).t" Ibid.
58e lbid.
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16271. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Atha Al Khurasani, dari Ibnu

Abbas, ia berkata, "Tindakan terhadap mereka itu sebagai

peringatan bagi orang-orang setelah mereka."

Ibnu Juraij berkata: Abdullah bin Katsir berkata, "Tindakan
terhadap mereka itu sebagai peringatan bagi orang-orang di
belakang mereka'."590

16272. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang ayat,ll$

6i?' '\;{ri iirfrii +,'trFJl y# "Jitu kamu

menemui mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah

orang-orang yang di belakang mereka dengan (menumpas)

merelra supaya mereka mengambil pelojaran," batrwa

maksudnya adalatr, tindakan terhadap mereka itu sebagai

peringatan bagi orang-orang setelah mereka, semoga mereka

mau berpikir.5el

16273. Diceritakan kepadaku dari Al Husein bin Al Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak bin Mnzahim berkata tentang ayat, j +, tt
.r1ii ,ii+ uMaka cerai-beraikanlah orang-orang yang di

belakang mereks dengan (menumpas) mereka," batrwa

maksudnya adalah, tindakan terhadap mereka itu sebagai

peringatan bagi orang-orang setelatr mereka.se

Ibid.
Ibnu Hisyam dalam ls-Sirah An-Nabmrtyah Q1329).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1719).

,90

591

svt
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16274. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman aitat, it& n ,+r'r;i -;9i\ A'#frV|
"Jilca kamu menemui merelca dalam peperangan' maka

cerai-beraitanlah orang-orang yang di belakang merelw

dengan (menurnpas) mereka," bahwa maksudnya adalah'

membuat takut orang-orang setelah mereka'

Dia kemudian membac a ayat, X #;:i { +i u, ir,il:'i
.#.*Dan rnusuhmu dan orang-orang selain merepa yang

lramu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya."

(Qs. Al Anfaal [8]: 60)5e3

Firman Allah, <r;>' 'X- 
" Merepa mengambil pelaiaran"'

maksudnya adalah, agar orang-orang setelatr mereka bisa mengambil

pelajaran dari tindakanmu terhadap mereka yang sifat-sifatnya telah

Aku sebutkan, sehingga mereka bersikap hati-hati dan tidak

melanggar perjanjian antara engkau dengan mereka, karena mereka

merasa takut akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami

orang-orang sebelum mereka yang pernah melanggar perjanjian.

oco

{F aiYS6'i\Zii,t6bvt3
'*;{fiu

"D dn jil<.o kmru khawath al<frrl (teiadhuya) pengl#riartatart

dari suatu golongan, mflkal<embalil<nnlah perldriim i6.t

1-f,t!,fr;

5e3 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511720)'
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kepada mereka dengarr cara yang iuitu. Sesunggulvrya
Allah tidak rneny ul<ai onmg. w cng y dng b qkhianat."

(Qs. Al Anfaal [8]: 58)

Talrwil firman AIIah: iF 1t+8 4;t:; ti u Gb Vl3
'4;{fi # 7 tifr !,L'.tA (Dan jiha kamu khawatir akan

[terjadinyal pengkhianatan dari suatu golongan, maka
kembalihanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang
jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyahai orang-orang yang
berkhianat)

Abu Ja'far berkata: Allatr berfirman, "Wahai Muhammad,
jika engkau merasa khawatir musuhmu yang menjalin perjanjian

denganmu itu akan melanggar perjanjian itu dan akan menipumu,
maka sesungguhnya itulatr pengkhianatan dan penipuan."

. ;(; {F a$$"Maka kcmbalikanlah perjanjian itu kepada

mereka dengan cara yang jujzr." Balaslatr tindakan mereka itu dengan

perang. Akan tetapi sebelum perang beritahukanlah kepada mereka

bahwa engkau telatr membatalkan perjanjian dengan mereka setelah

melihat adanya tanda-tanda penipuan dan pengkhianatan dari mereka,

agar engkau dan mereka sama-sama mengetahui batrwa di antara

kalian ada peperangan. Dengan demikian mereka akan segera

mengambil peralatan perang dan engkau selamat dari tipuan yang

mereka lakukan.

'4;t9 47'ii"ty"srtungguhnya Atlah tidak menyukai orang-

orang yang berkhianat " dan melakukan penipuan, padatral mereka

dalam sebuatr perjanjian. Yaitu orang yang memerangi suatu kaum
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sebelum memberitahukan bahwa di antara mereka memang ada

peperangan, bahwa perjanjian telatr dibatalkan.

Jika ada orang yang berkata, "Bagaimana mungkin dibolehkan

membatalkan perjanjian karena takut akan terjadi pengkhianatan,

sedangkan perasaan takut itu hanyalatr prasangka, bukan keyakinan

yang pasti?" Jawabannya adalah, masalatr ini berbeda dengan yang

Anda pahami. Maknanya adalah, jika terlihat tanda-tanda

pengktrianatan dari pihak musuh dan Anda merasa takut pengkhiatan

itu terjadi pada Anda, maka kembalikanlah kepada mereka perjanjian

damai. Serukanlah kepada mereka untuk berperang, seperti yang

terjadi pada bani Quraidratr. Mereka memenuhi permintaan Abu

Suffan dan orang-orang musyrilq dan mereka bersama-sama

memerangi Rasulultah SAW dan kaurn muslim, padahal bani

Quraizhah masih dalam perjanjian damai dengan Rasulullah SAW.

Sikap bani Quraiztrah yang memenuhi permintaan Abu Suffan itu

menyebabkan Rasulullah SAW dan para satrabatnya merasa khawatir

bahwa bani Quraizhah akan melanggar perjanjian damai. Demikian

juga hukumnya dengan orang-orang yang menjalin perjanjian damai

dengan kaum muslim, jika terlihat indikasi bahwa mereka melakukan

pengkhianatan seperti yang dilakukan bani Quraiztrah terliadap

Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka pemimpin kaum muslim

berhak untuk mengembalikan perjanjian damai dengan cara yang

jujur, kemudian melakukan peperangan.

Makna firman /Jlah, ";(; $ "D"ngon cara yang juiur,"

adalah, sehingga engkau dan mereka sama-sama mengetatrui bahwa

masing-masing pihak menjadi pihak yang sedang berperang, bukan

dalam perj anj ian damai.
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Ada pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini tentang bani

Quraizhah. Ahli takwil yang berpendapat seperti ini adalah:

16275. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari
Mujahid, tentang ayat, "t; {F ryy ^;(r "Maka
lrcmbalikanlah perjanjian itu kcpada mereka dengan cara
yang jujur," bahwa maksudnya adalah kepada euraizhah.sea

Sebagian ahli takwil berpendapat bahwa makna 'i$7 aAarn
konteks ayat ini adalatr jangka waktu. Mereka yang berpendapat
seperti ini adalatr:

16276. Ali bin sahal menceritakan kepadaku, ia berkata: Al walid
bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Makna
yang jelas menurut kami tentan g ayat, ";(; & 4t +tuMaka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan
cara yang jujur," adalah perjanjian dengan jangka waktu,
sebagaimana Bukair menceritakan kepada kami dari Muqatil
bin Hayyan tentang firman Allah, ,-ii JL"A;; ;tl'iiif;
it 'sS ,i-ii AtlJ @ |{Fi U i{"r *(nitah

pernyataan) pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya
(yang dihadapknn) kepada orang-orang musyrikin yang
kamu (kaum muslimin) telah mengadakan perjanjian (dengan

mereka). Maka berjalanlah kamu (kaum musyrifin) di murra

bumi selama empat bulan." (Qs. Al Anfaal [8]: l-2)

Sementara itu, para pakar bahasa Arab memberikan makna
yang berbeda-beda. Sebagian berpendapat batrwa maknanya

5e4 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(5ll72l).
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adalah, "Maka kembalikanlatr perjanjian itu kepada mereka

dengan sikap adil.' Artiny4 sehingga kalian sama-sama

mengetatrui bahwa di antara kalian ada peperangan.

Mereka mengemnkakan dalil syair yang diucapkan seorang

penyair:

,tliltJL'i'H-,F it:,L\t ]JJ;|j **t:t
" Puhtllah waj ah-wakah penw, merelca adalah musuh.

Hingga mereka memberikan j mt aban kcpodontu dengan iuiur. "ses

Maksudnya dengan sikap adil.

Sedangkan pakar batrasa yang lain berpendapat bahwa

maknanya adalatr sikap pertengahan. Dikutip dari syair Hassan berikut

ini:

,*i5r 1i e,.;5 i;. yrt
"Wahai para penolong dan kclompok Rasulullah.

Setelah hilang di tengah liang lahad."5e6

Artinya di tengatr liang lahad.

Sebenarnya beberapa makna tersebut saling mendekati, katena

sifat adil adalah sikap pertengahan, tidak terlalu tinggi dan tidak pula

terlalu rendah dari kebenaran. Sifat pertengahan itu juga adalatr sikap

Bait syair ini disebutkan dalam Tafsir Al Srulrubi (7133), Al Mawardi dalam
An-Nukat wa Al Uyn (3/328), dan Asy-Syauloni dalarn Fath Al Qadir (hal.
673).
Bait syair ini disebutkan dalam Diwan Hassan, yang dikutip dari syair yang
panjang karya beliau. Dalam syair ini beliau memberikan pujian kepada

Rasulullah SAW. Lihat Diwan Hassan (1D69). Bait syair ini disebutkan dalam

Tafsir Al Qurthubi (7133) dmtAl Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uyun (31328).

)-t)t )uf C.:t 
(-

€I
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adil. Jadi, kedua kelompok sama-sama mengetahui tentang perjanjian

di antara mereka. Itu merupakan sikap adil dan pertengatran.

Sedangkan menurut pendapat Al Walid bin Muslim, maknanya

adalah jangka waktu. Aku tidak mengetatrui ada pendapat seperti itu

dalam kalimat ini bila dilihat dari aspek bahasa.

coo

6#-{try?;r;ir$'uit':;-l-7;
"Dan jangmtlah orang-ordrrg yangkolfir if.t mengira,

bahwa mereka akan dapatlolos (dmil,clqasaan Nlah).
Sesunggut*vo^"K;:T"{:W|:T^'*(Ntah)"'

Takwil rirman Auah: 'o;#-.{ iyY}; iil{,u-itili*_13

@(ao" janganlah orang-orang yang kalir itu mengira, bahwa

mereka akan dapat lolos [dari kekuosaan AllahJ. Sesungguhnya

mereka tidak dapat melemahkan [AllahJ)

Abu Ja'far berkata: Terdapat perbedaan qira'at dalam

membaca ayat ini.

Mayoritas ahli qira'at Hijaz dan Irak membacanya ';ri;;,5 '11

*l"t* tiF c,rft dengan kasrahpada hunrf alif danta'padalatain
0zz o z|#, yang artinya, "Wahai Muhammad, janganlah menyangka

bahwa orang-orang kafir yang telah mendatrului kita itu akan lolos

dari kita.'
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Kemudian kalimat berikutnya diawali dengan pemberitahuan

tentang kekuasaan Allah, "sestmggulrnya oftIng-orang kafir itu tidak

bisa melemahkan Tutran mereka jika Dia menuntut dan ingin

mengadzab mereka, serta membinasakan mereka."

Oleh karena itu, mereka tidak bisa lolos dari-Nya.

Sebagian ahli qira'ar Madinah dan Kufatr membacanya, Ti
Y#ii6$jti':iC-dengan huruf ya'pada lafaztr "n$dan huruf

hamzah berharakat kasrah pada lafaztr #\ gOo'4, ini kruang baik

bila dilihat dari dua aspek:

Pertama, telah keluar dari qira'at Al Qtr'an yang umum,

sehingga menjadi qira'at syodr.se7

Kedua, kalimat ini jauh dari kata fasih bila dilihat dari aspek

kefasihan batrasa :Arab, karena kata '+;,;- dalam bahasa Arab

menuntut nashab dan khabar, seperti kalimat, r?.'6'ltrll '#i &r rb

ttli ';j* *Abdullah menyangka saudaramu berdiri." Orang yang

membaca dengan qira'at ini mengiringkan kata i;i"i dengan Htabor

tanpa menyebutkan sesuatu yang diberi khabar tersebut. Maksud yang

terkandung di dalamnya hanya prasangka semat4 "Janganlah orang-

orang kafir itu menyangka mereka akan dapat lolos, karena

sesunggutrnya mereka tidak bisa melematrkan Kami." Tidak

5e7 Qira'at ini bukan qira'at syadz seperti yang dinyatakan oleh Ath-Thabari.

Qira'at ini merupakam qira'at mutmtatir yang$baq oleh banyak ahli qira'at.
Hafstu Ibnu Amir, dan Hamzatr membacanya, ii:Z-'1t dengan hurufya'.
Ahli qira'at yanglain membacanya dengan huruf ,a'.
Ibnu Amir membacanya, iill dengan hvruf hamzahberharakatfathah.
Ahli qira'at yang lain membacanya dengan kasrah
Lihzt At-Taisir Ji Al Qira'at As-Sab' (hal. 96), Ibnu Athiyyah dalatn Al
Muharrw Al Wajiz Q1544), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (21646).
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memikirkan apakah kalimat ini benar atau salah,- Demikian yang

terlihat jelas dari pemahaman terhadap kalimat inir ,

Mennrutku, ymg mendorong orang memiltlT qira'at irikarena

ini adalatr qira'at Abdullatr. Diriwayatkan bahwa dalam mushhaf

Abdullah tertulis, ljy I i#l ,i* d ,\'f n-!)'irL; t1 raimat
ini adalalr kalimat yang fasih dar shahihjika dimasuki i+(, karena

kata'$-berfirngsi ('amil) terhadap i'ijf. at* tetapi, i*a pf tiaat
terdapat dalam kalimat tersebut, maka tidak terdapat ism yang

membuat kata'fi-menj adi berfungsi.

Orang-orang yang membaca ayat ini dengan qira'at ini

memiliki dua kemungkinan bila dilihat dari aspek bahasa Arab,

meskipun keduanya jauh dari kefasihan batrasa Arab:

Pertama,maksudnya adalah, fjf; ttl tit;E ii,|#l-ti utuu

,:fu'#, kemudian b( aan pf aiuu*g, sebagaimana firman Allah,

'6;1 61 trt i r;- .#)1 b3 "Dan di antara tanda-tanda

lrchtasiian-Nya, Dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk

(nenimbulkan) tretahttan dan harapan." (Qs. Ar-Ruum l30|,: 2a)

Kalimat aslinya adalah

karya Dzu Ar-Rammatr:

&.G;i ii(k.'r|:q.

'ir-i'ol Terdapat syair tentang ini

tbts r:;t *';'i it *l
"Apalah lbnu Thurtsub menyangka Utaibah telah pergi.

Dengan sumurht dengan s e gal o tindakannya. " s eE

Bait syair ini disebutkan dalam Diwan Dzu Ar-Rammah,yang dikutip dari syair
yang panjang. Isinya adalah pujian terhadap Al Muhajir bin Abdullah Al Kilabi,
Gubemur Yamamah, ia memohon bantuan agar sumurnya yang dirampas oleh
Utaibah bin Thurtsub dikembalikan. Utaibatr bin Thurtsub adalah seorang laki-
ldci yang merampas sumur milik Ar-Rammah.
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Maknanya adalatu ee{ku menyangka Ibnu Thurtsub pergi

membawa sumulku karena dustanya dan apa yang telatr ia lakukan

kepada para penguasa."

Demikian juga mereka yang membaca ayat ini-dengan huruf

ya'padalafain "riQ.maka menurut makna ini kata Yfuberubah

menjadi'i3'.1r.

Kedua, ingin menyembunyikan sesuufu yarlg manshub oleh

kata "6-#, seJan-akan Allah berfirman, d ,if i-lr '#. li
rii;i, kemudi* iilf dibuang dan disembunyrkan. Sebagian mereka

mengemukakan dalil firman Allah, ,ilXJ 3*- 'dW {J:' Gy

,nsesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syetan yang menahtt-

nahtti (tramu) dengan kawm-kmtannya (orang-orang musyrik

Quraisy)." (Qs. Aali'Imraan [3]: 175)

Kalimat aslinya adalab lrrq\t'U Ul,,l' U:;;l- i''rf'*'fr A: Ul

kemudian U,ata O4,it aisemUunyilan di; U,ataU:fikarena syetan

tidak mungkin mampu menakut-nalrrti para wali Allah'

Sebagian penduduk Syam membacanya, t\'g ilt'iP'| li
o}ryI HJ( ri;i d"og* hunrf ,a' padalafaz}-'t,,.}J dengan hamzah

berharakat fothah pada kata 'T, y*s artinya: Janganlatr engkau

sangka orang-orang kafir itu akan lolos, karena sesungguhnya mereka

tidak dapat melemahkan Allah. Qira'at seperti ini tidak memiliki

makna, kecnali si pembaca me,lryatakan batrwa I pada yata O:iyt;i- l
tidak memiliki makna apa-apa dan hanya sekadar huruf penghubung.

Malcna ij.rti adalatr sumur itu kembali kepadaku.

Makna frl,tii'adalah perbuatannya menyuap para penguasa.

Lrhat Diivan Dzi Ar-Rammah (ha1.402). Akan tetapi, lafaztr yang terdapat

dalam Diwan Dztt Ar-Ramnahberbed^dengarl lgfadr yang terdapat dalam kitab

ini. Dalam Diwan Dzu Ar-Ranmai ternrlis &l #J.
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Jika dibaca demikian, maka makna ayat ini adalah, janganlatr engkau

sangka orang-orang kafir itu akan lolos, dan mereka dapat

melemahkan Allah.

Abu Ja'far berkata: Tidak ada pendapat yang menyatakan

boleh memberikan penafsiran tertentu terhadap suatu huruf dalam Al

Qur'an tanpa ada hujjah yang wajib diterima, sementara masih ada

solusi qira'at yarrg shahih.

Abu Ja'far berkatat Qira'at yang benar menurutku adalatr,

l#3 ti a"ng* hr:ruf ra'. Dengan lmsrahpadaharnzah, oiryI i#1.
Artinya, "Wahai Muhammad, janganlah engkau menyangka batrwa

orang-orang yang mengingkari bukti-bukti yang nyata dari Allah dan

mendustakannya, akan lolos dari Kami. Sestrngguhnya mereka tidak

dapat melemahkan Kami." Maknanya adalatr, mereka tidak dapat

meloloskan diri dari Kami.

Ahli tal$/il yang berpendapat seperti ini adalah:

16277. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang ayat, 'o;* i #rYfutisir-ili'.ti:i-7;
"Dan janganlah orang-orang yang ka/ir itu mengira, bahwa

mereka akan dapat lolos (dari kchtasaan Allah).

Sesungguhnya mereka tidak dapat melemahkan (Allah)"

batrwa mereka tidak akan dapat meloloskan diri.see

cco

see Ibnu Llbaid dalam Ma'ani Al Qrr'an (1249),Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya
(sll72l),dan Al Baghawi dalan Ma'alim At-Taruil Q1646).
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<r#3,*-s $$t'-ii i:i' * EJfr| u rl bW
x &;S i +i u i$;;i H;*' fi 'iL'*,

S ;X''#y?;;i W e fii ni-i*YS"'&5x-

@SIfi
"Dan siopl<miah una* mer]shddapi ?f/.(Jr:elal'/c'l<uatan apo

saia yongl<firw sangupi dcrJ dutilatd*'lildo yarrg

ditarbat mhtkbupuang (yary dengart pusiapon itu)

lenru rnengentarl<mt 77rus:,th Nlah ilut rrn76urtnru df,rJ

arcmg.ofimg selain nlerellvr- yorrgllorn:ru dnak

mengetalwirrya; sedutg Nlah mrrrrgetalwirrya' Apa saia

ycmgt<firau nafl<ohkan pada ialf,rr Nlah niscaya al<fiJ

dibatajd dmgan *t*pl,cpadamu d6tkffiru finak al<nr.

dianiay o (dirugil<an) .'
(Qt. Al Anfaal [8]: 60)

Talrwil firman Allah: 5t3.) -6 i3 * .iyJlu r{)'ttu3
ei*t ;l ';:.,; 4r <r# ,[ilfi <o"" siapkantah untuk

menghadapi mereka hekuatan apa saia yang kamu sanggupi dan

dari kuda-kuda yang ditambat untuk berpetang lyang dengan

persiapan ituJ kamu menggentarhan musuh Allah dan musuhmu)

Abu Jarfar berkata: Allah berfirman, *Wahai orang-orang

yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nyq siapkanlah diri unhrk

menghadapi orang-orang yang kafir kepada Tutran mereka, orang-

orang yang di antara kamu dengan mereka ada suatu perjanjian, jika
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kamu khawatir terhadap pengkhianatan dan tipuan mereka. iJ;i-J,l\i
ii S'Kekuatan apa saja yang kamu sanggupi', maka persiapkanlatr

sesuai dengan kemampuanmu, seperti peralatan, persenjataan, dan

kuda, yang merupakan kekuatan untuk menghadapi mereka. 5i;3
?'jU ;if 'ji .70,'Dan dari kuda-htda yang ditambat untuk

berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh

Allah dan musuhmu'. Dengan persiapan itu kamu membuat gentar

orang-orang musyrik, yang merupakan musuh-musuh Allah dan

musuh-musuhmu."

Ahli takwil berpendapat seperti pendapat yang telatr kami

sebutkan ini. Di antara mereka adalatr:

16278. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

Usaman bn Zatd dari Shalih bin Kaisan dari seorang laki-
laki, dari suku Juhainah, ia menyebutkan hadits marfu' dan

Rasulullah SAW tentang firman Allah, 3);J1Y ft)ltUtS
ii S"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kehtatan

apa saja yang kamu sanggupi " bahwa Rasulullatr SAW

bersabda, apt i';}t'tt\lt,ijilt $ i')r'ot lt "Ketahuilah,
sesungguhnya panahan itu adalgh kBlantan, ketahuilah,

sesungguhnya panahan itu adalah kchtatan. "600

16279. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin

Syurahbil menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Lahi'ah menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abi Habib

dan Abdul Karim bin Al Harits, dari Abu Ali Al Hamadani,

bahwa ia mendengar Uqbatr bin Amir berpidato di atas

o Ad-parimi dalam ls,Szr an QD\4)dan Ahmad dalan Al Musnad @1156).
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mimbar, ia membac aayat, -;ii i-AgiU' r{)'b:$i
,P, $t3.) "Dan siaplwnlah untuk menghadapi mereka

kehtatan apa saia yang lcamu sanggtpi dan dari fuda-latda

yang ditambat untuk berperang," ia berkata: Aku mendengar

Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar, "Allah berfirman,

ii u .iYJl V & VL&'Dan siaptrantah untuk

menghadapi mereka kchtatan apa- -yia yang !'o*u
sanggupi'. iF 'i {i' bt i( 'i'i' '} €}' 4 tf
,Ketahuilah, sesungguhnya panalun itu adolah lcehtatan.

Ketahuilah, sesungguhnya panahur itu adalah kchtatan'.

Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali"'601

16280. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahbub,

Ja'far bin Aun" Waki, Abu Usamalu dan Abu Nu'aim, dari

Usamatr bin Zaid, dari shalih bin IGisan, dari seorang laki-

taki, dari Uqbatr bin Amir Al Juhani, ia berkata: Rasulullatr

SAW membaca ayat ini di atas mimbar, ,ifr|U' t131t:fS3

)#\ $13.; --i i.it 6/,,Dan siapkanlah untuk menghadapi

merekn kehtatan apa saia yang kamu sanggupi dan dari

fuda-fudayangdrtambatuntukberperang'"Beliaulalu
bersabda, ipt $ ri'1,t'otll ,lt i ilt';:tti "Ketahuilah,

sesungguhnya panahan itu adalah kchtatan. Ketahuilah

sesungguhnya panahan itu adalah kclantan." Beliau

mengucapkannya sebanyak tiga kali'@

16281. Ibnu waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Usamah binZaid, dari Shalih

Muslim dalam kitab Al Imarah (167), Abu Daud dalam kitab Al Jihad (2514),

dan Ibnu Majah dalam kitab Al Jihad QBIS).
At-Timidzi dalam kitab At-Tafsir (3033) dan Al l{akim dalam Al Mustadrak

Qt328).

601

an
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bin Kaisan, dari seorang laki-laki, dari Uqbah bin Amir,

bahwa Rasulullah SAW membaca ayat ini di atas mimbar.

Kemudian beliau menyebutkan riwayat yang serupa

dengannya.

16282. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Usamatr bin

Zud menceritakan kepada kami dari Shalih, dari Uqbah bin

Amir, dari Rasulullah SAW, dengan riwayat yang serupa

dengannya.

16283. Ahmad bin Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yatrya bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Musa bin Ubaidah menceritakan kepada kami dari saudara

laki-lakinya yang bemama Muhammad bin Ubaidatr, dari

saudara laki-lakinya yang bemama Abdullah bin Ubaidah,

dari Uqbatr bin Amir, dari Rasulullah SAW, tentang

ayat, i:j d ,if,J\ V, r{) 
'lt$ "Dan siapkanlah untuk

menghadapi mereka kphtatan apa saia yang kamu

sanggupi," bahwa beliau bersabda, iF '$ ,f}t 'ot ff
"Ketahuilah bahwa sesungguhnya panahan itu adalah

kelanatan."603

16284. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Syu'bah bin

Dinar, dari Ikrimatr, tentang ayat, ii i.LEJU, f{)\:i63,
"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kehtatan apa

saja yang lamu sanggupi," ia berkata, "Maksudnya adalatr,

603 Kami tidak menemukan hadits ini dengan sanad sepertt ini dalam referensi yang

ada pada kami. Lihat lafadr hadits dalam tiga hadiS sebelumnya dan dalam

Tafsir Sufyan Ats-Tsauri (hal. 120).
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benteng-benteng." Firman Allah, ,P\ t6; .-tt " Dan dari

fuda-fudayangditottbatuntukberperang,"iaberkata,
"Maksudnya adalab kuda-kuda befina'"6o4

15285. Ali bin Sahal menceritakan kepada kami, ia berkata:

Dhamratr bin Rabi'ah menceritakan kepada kami dari Raja

bin Abi salarrrah, ia berkata: Seorang laki-laki menemui

Mujahid di Mal*ah, yang saat itu sedang ada banyak karung.

Mujahid berkata, "Ini termasuk kekuatan." saat itu Mujahid

sedang mempersiapkan diri untuk berperang'605

16286. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufhdhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asboth menceritakan kepada kami dali As-
1.7

Suddi, tentang aYail '$ Uii, s -ir,J\ V ,i) \;*fi "f4 \iqli "Dan

siapkanlah untuk menghadapi mereka kehtatan apa saia

yang kamu sanggupi," ia berkata, "Maksudnya adalatt

persenjataan."ffi

Firman Allalt ibtrt ;l '3L 4'> <r# "Kamu

menggentarkan musuh Allah dan musuhmu'"

16287. Ibnu Waki' berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari

Israil, dari utsman bin Al Mughirah Ats-Tsaqafi, dari

Mujahid, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, 61 
'ii 4',5i'*

€;;t "I{@rnt mcnggentarkon musuh Allah don

* Ibnu Abu Hatim dalam ta8irqra (511722), dalam dua alsar terpisah namun

fl)5

606

dengan sanadyang sama- Al Baghawi dalarn !1|'alin At-Taruil Q1647).

runu etniyyal dalam Al *Iuhoro Al Waiiz (3R29)'

Ibnu AbuHatim dalam ta&ir4ra (5t1722), Al Mawardi dtlarrl An-Nukat wa Al

wn (31329) dari Al Kalbl Ihu Al Jauzi d^lam zad Al Masir (31375), d^a

Ibnu Athiyyah ddlamAl t'tuhoru Al Waiiz Ql45)'
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musultmu,') ia berkata, "Dengan kekuatan itu kamu membuat

musuh Allah dan musuhmu menjadi rendah serta hina."507

16288. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada karni, ia berkata: Isaril
menceritakan kepada kai dari Utsman, dari Mujahid, dari

Ibnu Abbas, dengan redaksi yang semisalnya.

16289. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan

kepada kami dari Khushaif dari Ikrimah dan Sa'id bin

Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, ;"1 jL .L 5#
ei*t " Kamu menggentarkan musuh Allah dan

musuhmu," ia berkata, "Dengan itu kamu membuat musuh

Allah dan musuhmu menjadi hina."

Dia membacaayatini dengan bacaan, itX "Kamu membuat

[mereka] hina."6o8

16290. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan

kepada kami dari Utsman bin Al Mughirah dan Khushaif,

dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, .A, 6ii3
"(Yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan," bahwa

maksudnya adalatr, dengan ifu kamu membuat mereka

menjadi hina.6oe

16291. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil

Suffan Ats-Tsauri dalam tafsirnya (hal. 120), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(511723), dan Abu Hayyan dalamAl Bahr Al Muhith(51344).
Ibid.
Ibid.

60t

@9



TafshAh:thabui

menceritakan kepada kami dari Khushaif, dari Ikrimah, dari

Ibnu Abbas, dengan redaksi yang semisalnya.

Penggunaan L<aa 5#dalam kalimat, $6 '4AT: \:A ',$il
'Jl,i '+'.Jli ,*7t $)l 't4lt grf "am membuat musuh

menjadi takut."

Ungkapan Thufait Al Ghanawi6r0 dalarn syair:

,J11,i')t;is7>{ oi. ef €e:';?f .yt
"Betapa celakanya mereka, kamu membuat mereka lcalah.

Esokhari bani Kilab dalam kcadaan ketahttan."6rr

rarrwitfirmenAllah: W-X #;:f:J +i u irA;3
'fun orailg-orang selah mereka yang hamu tidak mengetahuinya;

sedang Alloh mcngetahainya\

Abu Ja'far berkata: Ahli takwil berbeda pendapat tentang

orang-orang selain mereka yang disebutkan dalam ayat ini, siapakatr

mereka dan apa yang terjadi pada mereka? Sebagian ahli takwil

berpendapat batrwa mereka adalah bani Qurai^ah.

Ahli tatcwil yang berpendapat seperti ini adalatr:

16292. Diceritakan kepadaku dari Ammar bin Al Hasan, ia berkata:

Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari Warqa', dari

Beliau adalatr Thufail bin Auf bin Ka'ab bin Khalaf bin Dhubais bin Khulaif bin
Malik bin Sa'ad bin Auf bin Ka'ab bin Ghanam bin Ghani bin A'shar bin Sa'ad
bin Qais Ghailan. Seorang penyair terkemuka masa Jahiliyah. Beliau wafat pada

tahun 13 sebelum Hijriyah. Lihat biografinya dalam Al Aghani (151337).

Bait syair ini disebutkan dalam Majaz Al Qur'an karya Abu Ubaidah (1D49),
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tozil (21649), dan Al Mawardi dalarr. An-Nukat
wa Al Uyun (3/330).

6ll
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Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, tentang ayat, ;e; U, ir-rl;j
"Dan orang-orang selain merelca," ia berkata, "Maksudnya

adalah, orang-orang dari bani Quraizhah.-6r2

16293. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang ayat, 4,; u i-r:.j "Dan orang-orang

selain merelca," ia berkata, "Mereka adalah bani

Quraizhatr."6l3

Ahli takwil lain berpendapat batrwa mereka adalatr orang-

orang Persia. Mereka yang berpendapat seperti ini adalah:

16294. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

,: Suddi, tentang ayat, 'rlIfi-jfr #;:ei +i u ire:,j "Dan

orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya;

sedang Allah mengetahuinya," batrwa mereka adalatr orang-

orang Persia.6la

Ahli takwil yang lain berpendapat bahwa mereka adalatr

musuh kaum muslim yang tidak diperintahkan kepada Nabi

Muhammad SAW agar mencerai-beraikan orang yang berada di
belakang mereka.

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511723), Al Baghawi Mlam Ma'alim At-
Taruil (21649), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al lJytn (3/330).
Ibid.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511724), Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al
Ilyun Q1330), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31375).
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Aday,ngberpendapatbahwamerekaadalahorang.orang

munafik. Ahli tahilil yang berpendapat seperti ini adalah:

16295. Yunus mencerihkan kepadaktr, ia berkata: Ibnu watrab

memberitakan k€pada kami, ia berkata: Ibnu zud berkata

tentang firman 
^lt"rr, 

# J "+r";& -"p$t y'#i'g|
"Jika lcamu nenetmd merelw dalam peperangan' maka cerai-

beraikonlah ororg<rang yong di belakong mereka dengan

[menumpsJ filerelta,,, ia berkata" ..Tindakan paline ringan

yang dilakukm tqhadap mereka atas apa yang telatr mereka

lalnrkan." Dia lalu membaca ayat, '#;:iif +j u 6'?'''3
.#-161 *M, or@tgerang selain mereka yang kamu tidak

mengetahdryn; sedory Altah mengetohuinya'"6rs

16296. Yunus menceritakan kepadaktr, ia berkata: Ibnu watrab

memberitakalr kcpada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firmanAllab F#-'ff '#;fr1 +i' u nlyi
"Danor@rg4rorg'selainmerekayanglannutidak
mengetalntinya; sedotg Attah mengetahuinya,,, ia berkata,

..Metekaadalahoftmg.orangmunafik.Kamutidak

mengetahuimerekakarenakamubersama.samadengan
mereka mengrrcrykan 'la ilaha illallah'. Mereka juga ikut

berperang bersma kamu'"6 
16

Ahli takwil lain berpendapat batrwa mereka adalatt

sekelompok jio.tt'

Ibnu Abu Hatim dalm tr&iln}ra (51 1720)'

Al Baghawi dalam Lla'alh At'Tozil Q1649)'

3l#,::'#ffiffiffi:&HY"';il'',.i*frffi:::#
adalahiin."
piri*uy"tfr" oteh ArhiThahmi dalurn Al Kabir (171188)'
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Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar dalam masalah ini

adalah yang mengatakan bahwa Allah memerintahkan orang-orang

yang beriman mempersiapkan diri untuk melaksanakan jihad,

mempersiapkan peralatan perang dan segala sesuatu yang bisa

memperkuat mereka dalam melakukan jihad terhadap musuh Allah

dan musuh mereka, yaitu orang-orang musyrik. Mereka harus

mempersiapkan persenj atazr,, panah, kuda-kuda yang ditambat, dan

sebagainya.

Tidak ada dalil yang menyatakan batrwa maknanya adalah

mempersiapkan kekuatan tertentu. Allah memerintahkan agar

mempersiapkan kekuatan secara umum.

Jika ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah

menjelaskan maknanya secara khusus dalam sabdanya, i:At ll lt
'grlt "Ketahuilah, sesungguhnya kchtatan itu adalah panahan,"

maka jawabannya adalah, meskipun khabar ini menyatakan demikian,

tetapi tittak ada sesuatu dalam khabar ini yang menunjukkan bahwa

maksud kekuatan yang harus dipersiapkan hanyalah panahan, bukan

kekuatan secara umum. Panahan hanyalah salah satu dari sekian

banyak makna kekuatan yang harus dipersiapkan, karena yang

disebutkan dalam khabar tersebut hanyalah, "Ketahuilah,

sesungguhnya kehtatan itu adalah panahan." Rasulullah SAW tidak

menafikan kekuatan yang lain. Termasuk juga dalam jenis kekuatan

yaitu pedang, tombak panjang, tombak pendek, panah, atau yang lebih

cepat dari panah yang ada pada mereka, sehingga mereka bisa

mengalatrkan orang-orang musyrik. Selain it.t, sanadhadits ini lemah.

Ibnu Katsir berkata, "Hadits rai munlcar. Sanad danmatannya tidak shahih."
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Firman Allah, '&;if i ;+i u. G-?6 "orang-orang selain

merelra yang lcamu tidak mengetahuinya; sedang Allah

mengetahuinya." Pendapat yang mengatakan bahwa maksudnya

adalatr golongan jin, mendekati kebenaran, karena Allatl memasukkan

mereka ke dalam firman-Nya: ;X 'i:i 4',3i;3 ,F\ +5.) --rr;
ei* " Dan dari fuda-fuda yang ditambat untuk berperang (yang

dengan persiapan itu) karnu menggentarlcan musuh Allah dan

musuhmu." Perintah menambatkan kuda unttrk menakut-nakuti semua

musuh-musuh A[ah dan musuh-musuh kaum mukmin yang mereka

ketahui. Tidak diragukan lagi, orang-orang mukmin mengetatrui

permusuhan orang-orang bani Quraiztrah dan orang-orang Persia

kepada mereka, karena kaum mukmin mengetahui bahwa mereka

adalah orang-orang musyrik, dan ada peperangan di antara mereka.

oleh sebab itu, tidak ada maknanya jika dikatakan bafiwa

orang-orang mukmin mengetahui batrwa mereka adalah musuh, lalu

dikatakan, "Orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetatrui

mereka.,, Akan tetapi makna ayat ini adalatr, "Wahai orang-orang

beriman, jika Allah berkehendak maka kamu mampu menakut-nakuti

musuh Allah dan musuhmu dengan menambatkan kuda-kudamu.

Mereka adalah orang-orang yang telah kamu ketatrui permustrhan

mereka kepadamu karena kekafiran mereka kepada Allah dan Rasul-

Nya. Kamu juga menakut-nakuti jenis lain, btrkan jenis manusia, suatu

jenis yang tidak kamu ketahui tempat dan kondisi mereka, hanya

Allah yang mengetahui tentang mereka, karena manusia tidak bisa

melihat mereka."

Ada yang berpendapat bahwa ringkikan kuda membuat jin

ketakutan, oleh sebab itu jin tidak mendekati rumah yang di dalamnya

ada kuda.
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Jika ada yang berkata, "Orang-orang mtrkmin tidak

mengetahui apa yang direncanakan Orang-orang munafik, lantas

mengapa Anda mengingkari jika maksud ayat itu adalah orang-orang

munafik?" Jawabannya adalah, "Itu karena kuda-kuda kaum muslim

dan senjata mereka tidak membuat takut orang-orang munafrk. Yang

ditakutkan orang-orang munafik adalah, kaum muslim membuka

ratrasia mereka yang selalu mereka tutupi, yaitu kekafiran. Sedangkan

kaum mukmin diperintahkan menyiapkan kekuatan untuk menal:ut-

nakuti musuh. Oleh sebab itu, siapa yang tidak takut terhadap semua

itu maka tidak termastrk dalam makna ini."

Ada yang berpendapat bahwa kalimat, '#;i:' { dalam ayat

ini hanya me-naslub-kan satu katq karena yang dimaksudkan adalah,

Aj'f ) "Kamu tidak mengenali mereka." Sebagaimana rurgkapan

penyair berikut ini'6lt

YYiwoT6t t3',',: rli:;'.trr lti.,1,9, _ i

"Allahmengenali aht dan Wahab.

Kami berdua akan bertemu dengan'Nyo."o"

Takwil firman Allah: tfrt?i;'1 W a ii n ij$ Y3

<r#{ itft (Apa saia yang hamu naJkahkan pada ialan Attah

Beliau adalah An-Namir bin Taulib Al lkli. Namanya adalatr An-Namir bin
Taulib bin Aqis bin Abd Ka'ab bin Auf bin Al Harits bin Auf bin Wa'il bin

Qais bin Ikl. Dia seorang penyair yang sempat mengalami masa Jahiliyah,

kemudian dia masuk Istanr. Dia Wafat pada tatrun 14 tV635 M. Lihat

biografinya dalam Al Aghani Q2D73).
Baii syair ini disebutkan dalan Al lqtidhab dan Al Mufashshal karya Az-

Zamalfisyari.



Tdfsin-Nh:Ihabari

niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak
akan dianiaya [dirugikan)

Abu Jatfar berkata: Allah berfirman, "Wahai orang-orang

beriman, apa saja yang kamu nafkahkan untuk membeli alat-alat

perang, seperti senjata, tombak, kuda, atau nafkah lairurya dalam jihad

melawan musuh Allah yang terdiri dari orang-orang musyrik, maka

Allah pasti akan menggantinya untukmu di dunia. Allah menyiapkan

ganjaran patrala di sisi-Nya hingga kamu mendapatkannya di akhirat

kelak."

3#* frt "Dan kamu tidak aknn dianiaya (dirugikan)"

maksudnya adalah, Tuhanmu akan melakukan itu kepadamu, dan

balasanmu tidak akan disia-siakan.

Ahli takwil berpendapat seperti pendapat yang kami sebutkan

ini. Di antara mereka adalah:

16297. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang ayat, Y')

<-,A${ -"4l3 
tfitS;-ii W a;} u.l;i*"Apa saja

yang lamu naflwhkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi

dengan cukup kcpadamu dan kamu tidak akan dianiaya

(dirugikan)," bahwa maksudnya adalah, Allah tidak akan

menyia-nyiakan balasanmu di sisi-Nya di akhirat kelak. Dia
juga akan segera menggantinya di dunia.620

occ

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1724) dan Ibnu Hisyam dalam As-Sirah An-
Nabm,iah (A$q.
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@ g'4i i frfii lF :i6;n €s &t# ov

"Dcrn iil<a mrlret<a condonglnpada pudunaian, mala
corrdonglahkcpadmyailmtbettawal<allahl<epada

Allah.SesnnggutmyaDiatahYmgMd}rl.Mendengatlagi
MalvMengetalwi." (Qs. Al Anfaal [8]: 61)

rarrwil nrman A[ah: i xlifr ,F:gli;tt €s ;rf"rx-l]4 d)
@#i431 (Daniika mereka condong hepada perdaruian, maha

,ooiorgiln kepadanya dan bertawakallah kepada Allah.

sesungguhnya Dialah Yang Maho Mendengar lagt Maha

Mengetahui)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman kepada Nabi

Muharnmad SAW, *Jika engkau merasa khawatir terhadap

penglhianatan dan tipuan snatu kaum, maka kembalikanlatr perjanjian

damaitnereka dengan jujur, nyatakanlah bahwa saatnya berperang."

$ &{6 & t;+ b$ ,,Dan iikn mereka condong lcepada

perdamaian, maka condonglah kepadanya." Maksudnya adalah, jika

mereka lebih cenderung kepada perdamaian dan tidak mau

memerangimu, baik dengan masuk ke dalam agatrla Islam, atau

dengan membayar iizyah, maupun berdamai, 6 il.6 "uot'o

condonglah kcpadanya." Maksudnya: Bersikaplah seperti itu juga.

Keratrkanlah segenap kemampuanmu untuk melaksanakan apa yang

'"*"n";::H; 
kotu'&daram karimat, g\#- rt jy y'j,'&

6ji ..S6eorang cenderung kepada sesuatu," adalatr batrasa suku
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Tamim dan Qais. Demikian menurut riwayat dari mereka. Bisa juga

dengan htur:uf nun berharakat dhammah, d-
Ada yang berpendapat dengan huruf nun berharakat kasrah

Loi. S"Uugaimana disebutkan dalam syair Nabighatr bani Dzibyan:

J6 J\( ovl;rr o;it v riy *Lf 'or;ii dt;
"Orang-orangyang ingin berperang itu yakin

bahwa lrabilahnya, jika dua pasukan bertemu, akan menang. "62t

Ahli takwil berpendapat seperti pendapat yang kami sebutkan

ini. Di antara mereka adalatr:

16298. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang ayat, pli{;rY; "Dan

jilca merelca condong kcpada perdamaian," bahwa

maksudnya adalah, jika mereka cenderung kepada

perdamaian. Ayat ini telah di-nasakholeh ayat, d-f;iftrgfr
j,i3t:., 4 ,,Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu

dimana saja lramu jumpai mere&a." (Qs. At-Taubah fgl:5)622

16299. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

62r Syair ini disebutkan dalarr Dfoan An-Nabighah Adz-Dzibyani dari syair yang
panjang, yang berjudul'i W.Dalam syair ini Nabighah memuji Amr bin Al
Harits Al Ashghar bin Al ffarits Al A'raj bin Al Harits Al Akbar bin Abi
Tsamar, ketika ia lari ke negeri Syam dan menetap di sana.

Makna eth adalah orang-orang yang ingin agar peperangan segera
berlangsunig.
Lihat Diwan An-Nabighah Adz-Dzibyani (hal. l0). Syair ini juga disebutkan
dalamAl Bahr Al Muhith(51346) danTafsir Al Qurthubi (8/39).

'u Abdrxrazzaq dalam afsirnya Qtl25), Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya
(5/1725), dan Al Baghawi dalarn Ma'alim At-Tanzil (21649).
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kepada kami dari Qatadatr, tentang ayat, ;)41i.*;tb "Dan

jil@ merelca condong kcpada perdamaian," batrwa

maksudnya adalah jika mereka cenderung kepada

perdamaian. 6 €S "Maka condonglah kepadanya." Ini
sebelum perintatr pemutusan hubungan. Rasulullah SAW

berdamai dengan mereka dalam jangka waktu tertentu, dan

bila mereka tidak masuk Islam, maka kaum muslim akan

memerangi mereka. Ayat ini lalu di-nasakh setelah turunnya

ayat dalam snrah Bara'ah (At-Taubah), Allah berfirman,

Lkt 4 i$r$, tliflu "Maka bunuhlah orang-orans

m*ryrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka." (Qs. At-
Taubatr t9l: s) Serta firman Allah, lSf <agp VrSj
"Dan perangilah kaum muryrikin itu semuanya." (Qs. At-
Taubatr [9]: 36)

Setiap kelompok yang memiliki perjanjian diperintahkan

." unhrk mengembalikan perjanjian mereka itu. Allatt

memerintahkan Rasulullah SAW untuk memerangi mereka

hingga mereka mengucapkan 'la ilaha illallah' dan masuk ke

dalam agama Islam. Yang diterima dari mereka hanya itu.

Demikian juga dengan semua perjanjian damai yang

disebutkan dalam suratr ini atau surah lainnya. Juga semua

perdamaian antara orang-orang musyrik dan kaum muslim.

Semna iu dr-nasakh setelah turunnya ayat yang terdapat

dalanr suratr Bara'ah (ArTaubatr) tersebut. Allatl

memerintahkan memerangi mereka bagaimanapun sittrasi
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dan kondisinya hingga mereka mengucapkan, 'la ilaha

illallah'.623

16300. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin wadhih menceritakan kepada kami dari Al Husein, dari

Yazid, dari Ikrimatr dan At Hasan A1 Bashri, mereka berdua

berkata, tentang ayat'(L C6' &1i:1b{s "Dan jilca mereka

c ondo ng lrepada per damaian, Malra c ondongl ah l<epadanya,,,

bahwa ayat ini telah di-nasakh olehayat dalam surah Bara'ah

(At-raubalr), 7i 2$1 ,A\1t ry$1 ,A\{'t $\" <-,ti{ 4$\l]*
t;3 a5\'n aAi'w 1i,.$-7; A;s;5'1 i:zY 5i;-
@6#fr#&i-$il'B'it(+Jl"Perangitah
orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak

(pula) kepada Hari Kemudian, dan mereka tidak

mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-

Nyadantidakberagamadenganagamayangbenar(agama
Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Krtab kepada

merelca,sampaimerelramembayarjizyahdenganpatuh
sedang mereka dalam keadaan tunduk'" (Qs' At-Taubah [9]:

zg)u'o

16301. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin A1 Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang ayat,(L {{S &1i+ ;tLi "Dan iipa merepa

c ondong lrepada per damaian, malra c ondonglah kepadanya,,,

As-suyuthi menyebutkan lafaztrnya dalan Ad-Durr Al Mantsur (4199), yang

dinukii dari Ibnu Al Mundzir, An-Nuhhas dalam An-Nasiklt, Abn Asy-Syaikh,

dan Abdunazzaq.
Nwayat Abdunazzaq sebagaimana disebutkan dalarn atsar sebelumnya.

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511725).
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ia berkat4 "Maknanya: Jika mereka menginginkan

perdamaian maka kamu juga hanrs menginginkan itu."625

16302. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang ayat, ;1$

6 A{6 e l}{ "Dan iika mereka condong kepada

perdamaian, mako condonglah lcepadaryta," bahwa artinya

adalah, jika mereka mengajakmu trntuk berdamai dengan

mastrk Islam, maka berdamailah dengan mereka.626

16303. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitakan kepada karni, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang ayat, (7 &;S & V+ ;t$ "Dan iika mereka

condong kepada perdamaian, maka condonglah kcpadanya,"

bahwa artinya adalatr, berdamailah dengan mereka.

Ia berkata, *Ayat ini telah di-nasaffiroleh ayat jiyru63t627

Abu Ji'far berkata: Apa yang dikatakan oleh Qatadah dan

yang sependapat dengannyq bahwa ayat ini sudah terhapus,

merupakan pendapat yang tidak ada petunjuknya dari Al Kitab

maupun As-Strnnah, serta tidak sesuai dengan fitrah. Di beberapa

tempat dalam kitab kami ini telah dijelaskan bahwa suatu ayat tidak

dinamakan nosiWt (penghapus) kecuali menghapus hukum ayat lain

secara keselurtrhan dari semua segi. Sedangkan yang tidak seperti itu

maka tidak bisa dinamakan nasikh.

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511725) dan As-suyuthi dalam Ad-Dun Al
Mantsur (4198).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511725) dan Ibnu Hisyam dalan As-Sirah An-
NabawiyahQD30).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511725),Ibnu Athiyyafu dalam Al Muharrar Al
Wajiz Q1550), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uytn (31331)-

625

626

6n
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Firman Allah datam surah Bara'ah (At-Taubah), ilbfi
i;3* 1 '"#.rt "Dan bunuhlah orang-orang musyrik itu

dimanapun kamu temui merelca," tidaklah menafikan hukum ayat, 5$
6 {{6 &1};;- "tr* merekn condong pada perdamaian maka

condinglah kepadanya. " Itu karena dalam ayat, &\fi{ 6$"nfa
mereka condong pada perdamaian.... " maksudnya hanyalah bani

Quraizhah, Yahudi dari kalangan ahli kitab. Allah telah mengizinkan

kaum mukmin untuk berdamai dengan ahli kitab dan melakukan

gencatan senjata bersama mereka dengan menerima pembayaran

jizyah dari mereka.

Adapun firman-Nya, iriSt-t L" 'q$;i ij33t' "Matra

bunuhlah orang-orang musyrik itu dimanapun kalian ternui mereka,"

maksudnya hanyalatr kaum musyrik Arab yang menyembatr berhala,

yang tidak diperkenankan menerimaiizyah dari mereka.

Kedua ayat tersebut tidak saling menafikan hukum,

kedua ayat ini statusnya muhkam (berlaku secara hukum)

dengan konteks masing-masing.

16304. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dad Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang ayat, plj+ aV "Jikn mereka condong

pada.perdamaian...." la berkata, "Mereka yang dimaksud

di sini adalah bani Quraizhah."

Pengertian firman Allah, ;fr :F'rkjt "orn bertawalckallah

kcpada Allah," adalatl, seakan-akan Allah berfirman, "Wahai

Muhammad, serahkan urusanmu kepada Allah, dan cukuplatt

kamu percaya kepada-Nya batrwa Dia akan mencukupi

justru

sesuai
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keperluanmu." Ini sama dengan beberapa penafsiran berikut

ini:

16305. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang 
"Vur 

kii
ifi :F "Dan bertau,akkallah kcpada Allah," bahwa artinya

adalah, "sesungguhnya Allatr cukup bagimu."

Sedangkan firman Allah, '#'4i i frt"sesunggtthnya

Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

maksudnya adalah, sesungguhnya Allah yang engkau jadikan

tempat bertawakal, Maha Mendengar apa yang kamu katakan

bersama orang yang mengadakan perjanjian damai

denganmu, yang terdiri dari musutr-mustrh Allah dan mustrh-

musuhmu ketika kalian membuat perjanjian itu, disertai

semua syarat yang ada dalam perjanjian. Dia juga Maha

Mengetatrui apa yang ada di dalam hati kalian masing-
' masing, akan menepati perjanjian itu atau tidak?

ooo

t;l a$i';'fri 6);'" <rS i;^1 S VL-i "\j
^/ ,.r?( .. o/A-v?bJ-ef,

"Darr jilu rnerelabermak'sud mmiputrut, mala
se$rrrggu lwry a aicuplah y'.j;lah [rneni adi p elinfumgnru] .

Diatdh yclflg mempulcudhrut dengart putolartgan'Nya dmt

dmgan Paru mttl<min." (Qs. Al Anfaal [8]: 62)
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rakwil firman- Allah: $'{\i A* <rS X;t1illir-}.oy:t
<r:4$ij +aL,{:J a$i pan ii*a mereka bermaksud menipumu,

maka sesungguhnya cukuplah Allah [meniadi pelindungmuJ.

Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan dengan

para mukmin)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, 'oWahai Muhammad,

kalau mereka -yang 
aku perintalrkan untuk menepati perjanjian

dengan posisi yang sama- ingin menipumu, dan karlu khawatir

mereka akan berkhianat serta membuat strategi, ili A; 
' 

6S
'Malra culatplah Atlah bagimu'." Artinya, Allah ingin menegaskan

cukuplah Allah yang akan mengalalrkan tipuan mereka, dan kamu

tidak perlu khawatir, sebab Allahlah yang memerintahkanmu untuk

berjuang menegakkan agama-Nya agar menjadi kalimat tertinggi,

sedangkan musuh-musuh-Nya menjadi yang terendah.

4filiiJ aii'i "Dialah yang akan memperhtatmu dengan

pertolongan-Nya." Di sini Allah menegaskan bahwa Dia yang akan

memperkuatmu (Mghammad) dengan pertolongan-Nya trntuk

memberi kemenangan kepadamu dan mengalatrkan musuh-mustrh-

Nya.

36IU; "Dan orang-orang yang beriman, " dalam ayat ini

maksudnya adalah kalangan Anshar.

Hal sgnada dengan yang kami sampaikan ini disampaikan pula

oleh para ahli takwil, antara lain:

16306. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan

menceritakan kepada l<arni

kepada kami, ia berkata: Isa

dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah, i;t6- S W- j- ;sg " Dan i ika

4
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mereka ingin menirymu," dia berkata, "Mereka adalah

Quraiztrah.'628

16307. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, dia berkata:

Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang

ayat, "Dan jilca mereka ingin menipumu mala cuhtplah

Attah bagtmu," bahwa maksudnya adalah, Allatrlatr yang

akan ada di belakangmu (menolongmu -penl).62e

16308. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari

As-Suddi, ia berkata, tentang firman Allah, .saL,'i$ g$i'i
"Dialah yang akan memperhtatmu dengan pertolongan-

Nyo," dia berkate *Yaitu orang-orang Anshar."

ooo
':.

6. di\u t+ ci'lt OY Gi i i;t 6. Cls

@ ;*(; i* x;# 31'at "e$ ;e:fi
u D an y arJg merrp er s orf.tl<dn hati mer el<n( or ang. orcmg y ang

b erhnlcrn) . W almtpurt kfrIrw marrb el mi al<an s ernurt

(lnlayaan) yangbqada dibumi, niscayal<anuu tidak dapat

rnenper:sat;rtl<mhati merel<a, alcmt tetr;lpi Nlah telah

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511726) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Taruil Ql6a\.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511726) dan Ibnu Hisyam dalamAs-Sirah An-
NaboutiyyahQl33O).

62t

629
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rflempercothtl<.dn lwti mereka.. Sesnnggul*ya Dio Maha

GagahlagiMahaBiial<sana." (Qs. A1 Anfaal [8]: 63)

rakwit rirman Allah: d'ii bV A$ I ;*;ti 6.3\l
r*i,* fi;'#.i\ ar'*ss +:fi 6 dffu, t+ (Dan

yang nrcmpersatukan hoti mereka [otang-orang yang berimanJ.

walaupun kamu membelanjakan semua [kekayaanJ yang berada di

bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan

tetapi Atlah telah mempersatukan hati mereha. sesungguhnya Dia

Maha gagah lagi Maha Biiaksana)

Abu Ja'far berkata: Di sini Allah Yang Matra Agung ingin

mempersatukan hati kaum mukmin yang berasal dari suku Aus dan

Khazraj, setelatr mereka berselisih sekian lama dan berpisah dari

agama yang benar. Akhirnya mereka bersatu setelah sebelumnya

berpecatr, dan bersaudara setelah sebelumnya bermusuhan. -':

Firman-Nyu, b,fi <5. eifiU tL; €;rt OY A$ !
"Walaupun komu membelanjakan semua (kckayaan) yang berada di

bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati merelca. " Allatt

Yang Maha Tinggi penyebutan-Nya menerangkan kepada Nabi-Nya,

Mutrammad sAw, *Andai engkau membelanjakan semua yang ada di

bumi, berupa emas, perang, dan barang dagangan, niscaya kamu tetap

tidak akan bisa.mempersatukan hati mereka dengan usahamu itu.

Akan tetapi Allahlah yang telatr mengumpulkan mereka di jalan Al

Huda (petunjuk), sehingga hati mereka bisa lembut dan mereka bisa

bersatu hanya kerena kekuatan yang. diberikan Allah kepadamu dan

pertolongan-Nya kepadamu untuk menghadapi musuh-musuh-Nya."

Di sini Allah ingin menegaskan, "Dia Tuhan yang melalorkan

itu dan menjadikannya sebab bagimu sehingga mereka bisa bersatu
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menjadi penolongmu dalam menghadapi musuh-musuhmu yang

melawan Allah. Dialah Tuhan yang sama dengan yang harus engkau

jadikan pegangan tatkala musuh berusatra menipumu. Oleh karena itu,

engkau harus percaya kepada Tuhan tersebut (Allah) dan

laksanakanlatr perintatr-Nya serta bertawakallah kepada-Nya."

Apa yang kami sebutkan di sini juga selaras dengan pendapat

para atrli tafsir, antara lain:

16309. Muharnmad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

karni, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang fimran Allah, fu;i 6. dtS "Dan Dialah
yang mempersotukan hati merela... " dia berkata, "Mereka

adalatr orang-orang Anshar yang dipersatukan hatinya setelah

sebelumnya saling berperang."

16310. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia- 
berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Basyir bin

Tsabit <rang Anshar-, ia berkata, tentang ayat, V grfr t
;t:fi 6. eifr -e c.; .,;'lll ,t "Katau trnmu

membelanjakan semua yang ada di bumi, niscaya kamu tidak

alran dapat mempersatukan hati mereka, " bahwa maksudnya

adalatr orang-orang Anshar.63o

1631l. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang ayat,

b$ 6.313 *Oo, Dia yang mempersatulcan antara hati-

hati mereka," bahwa maksudnya adalatr, berada di atas

630 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511762).
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petunjuk yang engkau (Muhammad SAW) bawa dan engkau

diperintahkan untuk menyampaikannya kepada mereka. i
4,fi <;. dl v r+ ,f;!i e-Y Gbi "Katau tromu

membelanjaknn semua yang ada di bumi, niscaya lamu tidak

alran dapat mempersatukan hati mereka, tapi Allahlah yang

mempersatukan hati mereka." Yaitu dengan agama-Nya

yang dapat mempersatukan mereka semua di bawatrnya.

Mereka yang dimaksud di sini adalah suku Aus dan

Khazraj.63l

16312. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Yaman menceritakan kepada kami dari Ibrahim Al Khawzi,

dari Al Walid bin Abu Mughits, dari Mujahid, ia berkata,

"Apabila dua orang muslim bertamu dan saling berjabat

tangan, maka diampunilatr dosa keduanya."

Dia berkata: Aku bertanya kepada Mujahid, "Hanya dengan

berjabat tangan dosa mereka diampuni?" Mujahid menjawab,

"Tidakkah kamu dengar firman Allah, €';i1 O V G$ i
+;fi <;. dfrU 6; "Walaupun lcamu membelaniakan

semua (kekayaan) yang berada di burni, niscaya kamu tidak

dapat mempersatukan hati mereka." Akhimya Al Walid

berkata kepada Mujatrid, "Engkau lebih tahu daripadaku."632

16313. Abdul Karim bin Abu Umair menceritakan kepada kami, ia

berRata: Al Walid menceritakan kepadaku dari Abu Amr, ia

berkata: Abdah bin Abu Lubabatr menceritakan kepadaku

dari Mujahid, ia berkata, aku bertemu dengannya (Mujahid)

dan ia menarik tanganku sambil berkata, "Apabila dua orang

63r Ibnu Hisyam dalam As-Sirah An-Nabawiyyah Qll762).
632 Ibnu Abu Hatim (5/1727).
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yang saling mencintai di jalan Allah bertemu, lalu salah

seorang dari mereka memegang tangan saudaranya yang lain

disertai dengan senyuman kepadany4 maka berguguranlah

dosa-dosa keduanya, sebagaimana bergugurannya dedaunan

pohon."

Abdah berkata: Aku berkata kepadanya, "Alangkatr

mudahnya!"

Dia berkata, "Jangan berkata b"gtf karena Allah berfirman,

+,fi 6.i.J]lu u6 ,P.ifi Ou 
gnl I 'Katau kamu

membelanjakan semua yang ada di bumi, niscrya kamu tidak

akan mempers atukan antara hati-hati mere ka'. "

Abdah berkata, *Akhimya tatulah alnr batrwa dia lebih firkih

dariku.'633

16314. Muhammad bin Khalaf menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ubaidullatr bin Musa menceritakan kepada kami, ia

berkata: Fudhail bin Ghazwan menceritakan kepada kami, ia

berkata, eedku mendatangi Abu Ishaq, lalu aku memberi

salam kepadanya dan berkata, 'Apakah engkau

mengenalku'? Fudhail berkata, 'Tentu, kalau bukan karena

malu kepadamu tenfu engkau sudatr tucium'."634

16315. Abu Al Ahwash menceritakan kepadaku dari Abdullatr, ia

berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan dua orang yang

saling mencintai karena Allah, yaitu, Af t'efi q.SlS

4;1i <;. dfi u t+ ,f;J\ A u 'oii'oaroh yong

mempersatukan hati-hati mereka. Kalau lmmu belanjakan

Ibnu Athiyyatr dalam Al Muharrar Al Wajiz (21548). Tetapi dia
menyandarkannya kepada Ibnu Mas'ud.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(511727).

633

631
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semua yang ada di bumi, niscaya lamu tidak akan bisa

mempersatukan hati-hati mereka'. "635

16316. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayyah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aun

mengabarkan kepada kami dari Umair bin Ishaq, ia berkata,

"Kami pemah mengatakan batrwa hal pertama yang akan

diangkat (dihilangkan) dari manusia adalah kelembutan

hati."536

16317. Muhammad bin Abdullatr bin Abdul Hakam menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ayyub bin suwaid menceritakan

kepada kami dari Al Auza'i, ia berkata: Abdah bin Abu

Lubabatr menceritakan kepadaku, ia berkata dari Mujahid,

kemudian ia menyebutkan hal yang sama dengan hadits

Abdul Karim, dari Al Walid.

16318. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

usamah, Ibnu Numair, dan Hafsh bin Ghiyats menceritakan

kepada kami dari Fudhail bin Ghazwan, dari Abu Ishaq, dari

Abu A1 Ahwash, dia berkata, Aku mendengar Abdullah

berkata (tentang firman Allah): 
-V,lr6 dtil ,tY :# i

;.-y.fi <;. L!fr "Kolru kamu membelaniakan semua yang

ado di bumi, niscaya lamu tidak akan bisa mempersatukan

hati mereka....." (Sampai selesai). Dia menjelaskan,

,,Maksudnya adalah orang-orang yang saling mencintai

karena Allah."637

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam As-Sunan Al Kubra (ll2l0) dan Al Hakim

dalam Al Must a& ak Ql 329).

Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/l 16).

Ibid

535

636

637
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3-*irf i3t-"sesungguhnya Dia Maha Perknsa tagi Maha

Bijaksana. "Allah menyatakan bahwa Allahlah yang

menyatukan hati suku Aus dan Ktrazraj setelah sebelumnya

mereka berpecah belah -bahkan 
kemudian Allah

menjadikan mereka sebagai penolongmu (watrai

Muhammad)r-. Dialah Yang Maha Perkasa, tidak ada yang

bisa memaksa-Nya dan tak ada yang sanggup menolak

keputusan-Nya. Semua keputusan dan hukum-Nya pasti

terlaksana.

Dikatakan, "Oleh karena itu, bertawakallah hanya kepada-

Nya dan percayakanlah semua urusan hanya kepada-Nya.

Dia Maha Bijaksana dalam mengatnr semua makhluk-Nya."

ooo

<r.r;r5\'u6)4i{r{iiivr$iqJi-
"Hai Nabi, ai<uplah Nlah (meniadi Pelhdilrtd basturru

dffi bagi oftmg-ordrlg rntlcmin yolrlg mengiLutitnil)
(Qr. Al Anfaal t8l: 64)

Talrwil firman Allah: 'u A4l $ {dl "V; 4i q=U-

<4i5\ (Hai Nabi, cukuplah Allah [menjadi pelindungJ bagimu

dan bagi orang4)rang mukmin yang mengikutimu)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman kepada Nabi-Nya,

Muharnmad SAW, "Wahai Nabi, cukuplah Allah bagimu, dan

ctrkuplah Allah (sebagai penolong) bagi orang-orang beriman yang

menjadi pengikutrnu. Allah seolah-olah berfirman kepada mereka,
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'Kalatrkan musuh kalian'! Sesrmgguhnya Allah cukup bagi kalian

untuk menangani urusan mereka (mengala}kan mereka4enj).

Janganlatr katian teperdaya dengan banyalcrya junlah mereka dan

sedikitnya jumlah kaliaq l<arcna Allah akan memperkuat kalian

dengan pertolongan-Nya."

Apa yang kami sampailcan ini juga disampaikan oleh para atrli

tafsir, antara lain:

16319. Mutrangnad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mu'ammal bin Ismail mencqritakan kePada kami, ia

berkata: Suffan menceritakan kepada kami dad Syaudzab

Abu Mu'ada dari Asy-Sya'bi, tentang firman AllalL eU-
6)15 tfi'.itlA|'Si"Hoi Nabi, attuptah Attal, (meniadi

pelfudung) bagbru dan orangorang beriman yang

mengihttimu," dia.b€rkat4 *Cukuplah Allah bagimu dan

cukuplatr Allah (sebagai penolong) bagi orang-orang beriman

yang menjadi pengikuhu.'638

16320. Ahmad bin Utsnan bin Hakim Al Audi menceritakan

kepadahl ia berkata: Ubaidullah bin Musa menceritakan

kepada kami, ia berkata: Su$an mengabarkan kepada kami

dari Syaudzab, dari Asy-Sya'bi, t€ntang fiilnan AllalL qlf-

ef{l A'rifi 6;:'- l}i "Hoi Nabi, athtplah attah (meniadi

petfudung) bagfiru dan orang4rang berimon yang

mengihttbtru," ia beitata, "Artinyq cukrrylah Altah bagimu

dan bagr oranS{rang yang bersamauru (sebagai

pelindug).'r3e

Al Mawudi dalam A*Mica wa Al uw QBSI) dcoga rcdaksi ini, ia
menyebuttan sanadnya dari Al Iftlbi dan Muqltil. Ibnu Athiy5ah dalam l,
Ivfiuh.oro Al Yqiz Q1459)
Asy-Syankani dalam Fah Al Qe $d: 67 O.
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16321. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidullah

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Syaudzab, dari

Amir, dengan redaksi yang mirip. Hanya saja, di dalamnya ia

berkata, "Cukuplah Allah bagimu dan bagi orang yang

mengalami peristiwa itu bersamamu."fl 0

16322. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Waltb

mengabarkan kepada kami dari Ibnu Zaid, tentang firman

Auah, <r:J51 t 6)4i 6i {ii iY' ',$i qli "Hoi

Nabi, cuhtplah Allah (meniadi pelindung) bagimu dan

orang-orang beriman yang mengihttimu," dia berkata,

"(Maksudnya adalatr), watrai Nabi, cukuplah Allah bagimu

dan bagi orang yang mengikutimu dari kalangan mukmin.

Sungguh, kamu dan mereka akan cukup dengan (berada

dalam perlindungan) Allatr.'fl I

Y-at^ U dalam firman Altatl, qfit U '&3t gltj beri'rab
manslutb karena ma'thuf dari hunrf kaaf, yarrg artinya "kamu" dalam

kata'I*--, bukan m a' t huf pada lafazlny a, karena lafaztrnya itu berada

dalam posisi majrur (/ii mahalli al l;hafdh) secara teks, tapi berada

dalam posisi manshub dari segi makna. Makna kalimat ini adalatr,

,*i,4'#t i',#:t Xur U+k "Cukuplah Allah bagimu, dan cukup

pula (Allatr) bagi orang-orang beriman yang mengikutimu."

Sebagian atrli bahasa Arab mengatakan tentang kata g, ini,

batrwa ia berada dalam posisi marfu'katena ia ma'thuf (sambungan)

dari kata irraaam kalimat Xrr ef$. Dengan demikian, artinya adalatr,

"Cukuplatr bagimu Allah dan (cukuplah) bagimu orang-orang beriman

*o Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(511727\, dengan lafaztr dan sanad yang sama.
64r Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511727),Ibnu Athiyyatr dalamAl Muhanar Al

Wajiz Q1549), dan Al Qurttrubi dalam tafsirnya (8/43).
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yang mengikutimu dalam berperang melawan musuh. Kamu juga

tidak perlu risau dengan onmg-orang yang tidak mengikutimu

berjihad.

Landasan penafsiran tersebut adalah firman Allah, i41 (iV-

JS41 :t" <#!i ,p.F "Hai Nabi, kobukmlah semangat para

mukrnin untukberperang...." (Qs.Al Anfaal [8]: 65)s2

ooc

'# K c,f-J)3;)i e OF>fi qt A$ qA-

<rffi_$?';#.u7r65i'i6fi YA\-

K o$"6:i'& €J;6 &c {ifr -frL'b{fi
5\'& K ob"qt|l#"iy "iU ru,

@'ii'yi$i'{ {ttrt|i,f arb,nCt\ fA1-
"Hai Ndbi, l<obarlcmtlah semartgu Wd rw,k,min unfi'tk

bupuang. Jika adf, &n puluh or6rg yotrg sabar

diantmanu, niscaya merelca alcan d*Pat nmgalahl,art dua

raats orong rrustth. Dan iillu ada sqatus ordug yaflg sahm

diantaruntw niscaya mrl,":elco alcfrr AaW rnlengdlahlloltJ

seribu dsri padt otdrrg l<ofir, disebablorll ororrg'oftmg kmfu

itu t<Mtn yang ddak menguti. Seltmang lJ;lc.h telah

nrlringmrl<m l<epadmnt dm Dia talruh nengetalani bahwa

n2 Lihatkitab Ma'oi Al Qttr'an,karya Al Farra(Ual[
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eadfinw adakelertahfrrl. Makn iikf, ada d.iarfiaramu serotlts

otang yang sabor, niscaya ntsel<,o al<frn dapat rnengalahl<art

fun ratus otdngl*fir; dfrr. iillo dimruranru ada sertbu otarrg
(yang sabar), niscaya mrtr;el<a al<f,r. ilapat mmgalahl,art dua

ribu orang, ilengan seizin lJilah, Dan y',j;lahbesqtrr ordttg
otsrrgyafig sdbar."

(Qr. AI Anfaal [8]: 65,66)

senangol para mukmin untuk berperung. Jika ada dua puluh orung

yang sgbar diantaramu, niscaya mereha akan dapat mengalahhan

dua rotus orung musuh. Dan iiha ada seratus orang yang sabar

diantaramu, niscaya mcreha okan dapat mengalahkan seribu dari

pada orang katir, disebabkan orang-orang kafir itu kaumyang tidak

mengertl Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia

telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maha iika ada

diantaramu seratas otang yang sabar, niscaya mereka akan dapat

mengalahkan dua ratus orang hofrr; dan iika diantaramu ada

seribu orang lyang sabarJ, niscaya mereka akan dapat

mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin Allah. Dan Allah

beserta orangorang yang sabar)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman dengan gaya batrasa saat

menerangkan kepada Nabi-Ny4 Muhammad SAW, "Hai Nabi,

lrobukanlah semangat orcmg-orang mukmin untuk berperong!"
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Artiny4 beri para pengikut dan orang-orang yang mempercayaimu itu

semangat untuk memerangi orang-orang yang berpaling dan

membangkang ftalangan musYrik).

Jil€ di antara mereka ada dua puluh orang laki-laki yang sabar

ketika menghadapi musuh, dan mereka bisa mempertahankan diri

serta tidak mundur dari musutr itu, maka mereka akan mampu

mengalatrkan dua ratus orang mustrh.

Jika mereka ada seratus maka mereka bisa mengalahkan seribu

orang.'<rtfii-{i| #\'Disebabkan orarrg kafir itu adalah kaum

yang tifuk mengerti." Maksudnya, itu kare,na orang-orang musyrik

berperang tanpa mengharapkan patrala dad Allah. Mereka tidak tahu

batrwa Altah Matra Mengabulkan orang yang hrperang dengan

mengharap patrala dari-Nya. Mereka tidak paham bahwa Allah Maha

Mengabulkan pennintaan orang-orang yang berperang di jalan-Nya

dan demi menggapai yang Dia janjikan kepada para mujatridin.

Sementara orang-orang kafir tidak bisa teguh berperang karena

mereka taktrt terbunuh, sehingga apa yang mereka peroleh di dunia

bisa hilang seketika.

Allatl lalu meringankan kewajiban bagi kaum mukmin lantaran

lgmatrnya (fisik) mereka. Allah berfirmaru <J'rt;t Fi'iti 1l'dfi
*3'F+"Sekoang Dia telah meringankan kcpada kalian, dan Dia

mengetahui bahwa poda kalim ada kelernahan." Kelemahan itu

adalah satu orang yang beriman tak lagr srnggup menghadapi sepuluh

orang musuh. |ty'-tU Ht&. o[ "Mako, iilca ada seratus orang

yang sabm di antara knlian." Yaitu sabar ketika berhadapan dengan

musuh (pantang mundur). #U lAtr "Niscaya alan dapat

mengalahkan dua ratus orang." Yaitu dua rafus orang dari mereka

(musuh).

-
4
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;SfrW-51'F4 K-.$"Kalau ada seribu orang di antara

kalian, niscaya dapat mengalahlan dua ribu orang," maksudnya

adalalr dua ribu orang musuh ii O5rt, "Dengan izin Allah.'
Maksudnya adalah dengan pertolongan Allah kepada mereka,

sehingga mereka bisa mengalatrkan musuh.

'U#i e {1{3 "Dan Allah bersama orang-orang yang

sabor," maksudnya adalah sabar menghadapi musuh mereka (tidak

menyerah), yang juga merupakan musuh Allah. Semua itu hanya

mengharap pahala dari Allah lantaran kesabaran tersebut, serta hanya

berharap pertolongan dan kemenangan dari Allah.

Apa yang kami sampaikan ini juga sama dengan penyampaian

para atrli tafsir, antara lain:

16323. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, dia

berkata: Mutranrmad bin Muhabib menceritakan kepada

kami, dia berkata: Suffan menceritakan kepada kami dari

Laits, dari Atha, tentang firman Allah, Uk # K ,t
#UlA;'-'arbA "Jika ada dua puluh orang yang sabar di

antara kalian, niscaya dapat mengalahkan dua ratus orang,"

dia berkatq "Satu orang harus menghadapi sepuluh orang.

Selanjutrya ditetapkanlah satu orang hanya dibebankan

menghadapi dua orang musuh. Artinya, bila kondisinya

demikian maka (tentara muslim) pantang lari."643

16324. Sa'id bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij

menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Ibnu

Abbas, ia berkata, "Untuk satu orang mukmin harus bisa

s3 Su$an Ats-Tsauri dalam tafsirnya (hal. l2l), Abdunazzaq dalam
mushannafrya, (5D53), dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/1 18).
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mengalahkan sepuluh orang kafir. Altah berfirman, &. +
#U VL;'- i'44 3t* '# 'Jika ada dua puluh orons

yang sabar di antara lwlian, niscryo dapat mengalahlan dua

ratus orang'.

Kemudian kewajiban itu diperingan sampai satu orang hanya

dibebankan menghadapi dua orang."

Ibnu Abbas berkatq "Aku tidak suka orang-orang tahu

bahwa hal itu tetah diperingan untuk mereka."@

16325. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mutrammad bin Ishaq berkata: Abdullah bin Abu Najih Al

Makki menceritakan kepadaku dari Atha bin Abu Rabah, dari

Abdullah bin Abbas, ia berkata, "Tatkala ayat ini turun, kaum

muslim sangat berat dan mereka serasa tak sanggup bila

harus menghadapi sepuluh orang kafir, sehingga dua pulutr

orang merasia berat bila harus dibebankan mengalahkan dua

ratus (orang kafir), atau seratus dari mereka (orang muslim)

harus bisa mengalatrkan seribu (orang kafir). Allah lalu

meringankan beban mereka dan menghapus hukum ayat ini

dengan ayat berikutny4 'fu<J '# {e'.ifr -iL$rt
ni K4 K "$Wil,tir",*'"'iv'i4, Ko1"tti
;rfr li-$-'selwrang Altah telah meringankan knpadamu

dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan.

Maka iika ada diantaramu seratus orang yang sabar,

niscaya mereka alun dapat mengalahkan dua ratus orang

t*fir; dan jitca diantaramu ada seribu orang (yang sabar),

niscaya merelu akan dapat mengalahkan dua ribu orang''

Artinya, ..Apabila sudatr berhadapan dengan musuh mereka

* Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(5ll72E').
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(dengan perbandingan jumlatr seperti itu) maka mereka tidak

boleh mundur. Tapi bila mereka lebih sedikit dari itu, maka

mereka belum wajib berperang dan boleh mundur terlebih

dahulu."fl5

16326. AI Mutsanna rnenceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, #VlA\-frriyl l'rb # & oy "Jit@

lramu ada dua pula orory yang sabar maka dia (harus bisa)

mengalahkan dua ratus orang," dia berkata, "Sebelumny4

setiap orang muslim harus bisa mengatahkan sepuluh orang

kafir dan tidak boleh lad dad mereka Aturan ini terus

berlaku sarnpai turun firman Allah, '"f; lsf ifr -!1i-'9,
#u t# ity.'e ru, k ;g "#'& 6
"Sekarang, Allah telah meringankan kcpadamu dan Dia

,". telah mengetahui bahwa padamu ada lcelemahan. Maka jika
ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka

alan dapat mengalahkan dua ratus orang kartr."

Dengan begrtr, beban setiap muslim adalatr harus bisa

menghadapi dua orang musyrik, dan dihapuskanlah hukum

yang pertama. Pada kesempatan lain Allatr berfirman, &- o!

#Vli.l\-'ot y, 'br:e $1'oo, apabila di antara kalian

ada dua puluh orang yang sabar, niscaya bisa mengalahkan

dua ratus orang'.

Riwayat senada diriwayatlon oleh Al Bukhari dalan Tafsir Al Qur'an (4653),

Ibnu Abu Hatim dengan redalsi )ang sama dalam tafsirnya (511728), dan Ibnu
Hisyanr dalam ls"Stu ah An-NabawiWah Ql33l).
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Di sini Allah memerintahkan satu ormg dari kaum mukmin

untuk bisa melawan sepultfi omng kafr. Hal ini tentu saja

berat bagi kaum mukmin, sehingga Allah berfirman, k ofi
t#)i'{'K"6i Esb *6 t;S- 5 F*'Daniika

diantaramu ada seribu orang (yotg sabar), niscaya mereka

alran dapat mengalahkan &n ribu orang, dengan seizin

Allah. Dan Allah beserta orang-orangpg sabar'-

Allah memerintahkan orang mukmin rmttrk bisa menghadapi

dua orang kafir saja (satu lawan d,r")-#

16327. Mtrharnmad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakq ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari ayaturya dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah, J)3$ e A"iJt ,-;".F ?# qV "tvahai Nabi

lrobarkanlah semangat kaum muhninin untuk berperung."

Sampai firman-Nya, <r#-Sl5 fi,"Karena mereka

adalah orang-orang yang tidak paham." Penetapan satu

lawan sepuluh atas diri setiap pasukan muslim adalah supaya

mereka mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk

berperang, dan Allahlah yang al€n menolong mereka.

Ketetapan tersebut bukanlah perintah yang diwajibkan Allatr

bagi mereka, dan hanya berbentuk provokasi serta pesan

Allah kepadaNabi-Nya.

Allah lalu meringankan mereka dengan berfirman, S;'IX
G3'&<J ?;; 

!6f ii 'sekootg Attah meringantran

tr Kami belum mendapatkan atsar rni dari Ibinu Abbas dengan sanad ini atau

dengan lafaztrnya dalam referensi yang terdapd pada kami, hanya saja Ibnu

Katsir dalam tafsirnya (6/118) berkata, "Ada rirva5d dari Ali bin Thalhah dan

Al Aufi, serta Ibnu Abbas seperti itu."
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bagi lralian dan Dia mengetahui bahwa pada kalian ada

kelemahan'.

Lalu ditetapkanlah satu orang harus bisa menghadapi dua

orang sebagai keringanan, agd mereka sadar bahwa Allalt

Maha Sayang kepada mereka. Jadi, hendaklah bertawakal

kepada Allah, dan bersabarlatr serta seriuslatr dalam

berjuang.

Kalau saja perintatr itu wajib, maka setiap muslim yang

mundur dari orang kafir yang jumlahnya lebih banyak dari

mereka, akan dianggap kafir. Oleh karena itu, janganlatt

terpancing dengan rurgkapan orang-orang. Sr.rngguh, aku

mendengar ada yang berkata, "Tidak boleh orang Islam

berperang kecuali satu orang harus menghadapi dua orang,

dan dua orang harus menghadapi empat orang. Kemudian

selanjutnya, dengan kelipatan itu."
-' 

Mereka beranggapan batrwa bila berperang ktrang dari

jumlatr itu, maka termasuk bermaksiat kepada Allah. Namun

sebaliknya, boleh mundur bila jumlah orang kafr lebih dari

jumlatr dua kali lipatnya kaum muslim.

Padahal, Allah berfirman, d4ii il.it arS- J q3\ O3
,4\gj6{itt!i +t4zil "Di antara manusia ada yang

telah menjual dirinya hanya mengharaplwn keridhaan Allah,

dan Allah Maha Lembut kepada para harnDa. " (Qs. Al

Baqaralr l2l: 207)',#.{t,;p'6s3, Syigil iti,W A :#
"Malra berperanglah kamu pada ialan AUah, tidaklah kamu

dibebani melainkan dengan kewaiiban kamu sendiri.

Kobarlranlah semangat para muhnin (untuk berperang)."

(Qs. An-Nisaa' [4J: 84)
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Ini semua merupakan motivasi yang diturunkan Allah dalam

$trah Al Anfaal, maka janganlah seorang tentara yang ragu

berkata" "4ku sudah menjatu|kan orang-orang di belakangku

sebagaimana diinginkan Allah.'647

16328. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin wadhih dari Al Hushain, da,jl 7aid, dari Ikrimatr dan Al

Hasan, keduanya berkata, "Dia (Allatr) berfirrtan, .K oL

61 W-2eV P4 #- "t'#VlA5-{,rlr*6'h'#6t{i;-S?i iX, i;}{6-5i'ir'Jika ada dua putuh orang

yang sabar diantaramu, niscaya mereka alan daryt

mengalahkan dua ratus orang mwuh. Dan iika ada seratus

orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat

mengalahkan seribu dari pada orang lcatir, disebabkan

orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti''

Kemudian ayat itu dihapus oleh firman-Nya liti -itl'6i
"#Ut#o41'dy rUa K*9"#,'*. €'* tt#
t-{ai'{'{113 ii .;sh n'fi tAI- 51 '& K- "t),selrarang Attah telah meringankan kepadamu dan Dia telah

mengetahui bahu,a padomu ada kclemahan. Maka iika ada

diantaramu Seratus orang yang sabar, niscaya merefta aftan

dapat mengalahkan dua ratus orang l*fi'; dan jika

diantaramu ada seribu orong (yang sabar), niscaya merefta

alran dapat mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin

Altah. Dan Altah beserta orang-orang yang sabar'. "il8

Ibid.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511729), setelah atsar dari Ibnu Abbas, lalu

dia berkomentar, *Ath4 Mujatrid, Ilcrimah, Al Hasan, zaid bin Aslam, Atha Al
Khurasani, dan Adh-Dhatrhak meriwayatkan hal senada." Diriwayatkan pula

oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/l l8).

a7
64t
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16329. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ikrimah,

tentang firman Allah, "Jika ada dua puluh orang yang sabqr

di antara lcalian." Sampai firman-Nya, "Dan iika ada

seratus orang.... " Dia berkata, "Ini untuk sahabat

Muhammad SAW saat perang Badar, yang setiap satu orang

muslim harus bisa melawan sepuluh orang kafir, lalu mereka

pun jadi gaduh lantaran itu, sehingga diperinganlah menjadi

satu (orang muslim) (me)lawan dua orang kafir. Ini adalah

keringanan dari Allatr."fl e

16331. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin

Yazid menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar dan

Abu Ma'bad, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Adanya perintatr

satu orang harus bisa menghadapi sepuluh orang, dan

- sepulutr hartrs bisa menghadapi seratus orang hanyalah

karena waktu itu jumtah kaum muslim masih sedikit. Tatkala

kaum muslim sudah semakin banyak, Allah memberi

keringanan kepada mereka dengan memerintatrkan seorang

muslim hanya dibebankan menghadapi dua orang kafir dan

sepultrh orang harus bisa menghadapi dua puluh orang, dan

seratus menghadapi dua rafus."65o

16332. Mtfiammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsar:r menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Ibnu Abu Najih, tentang firman e[ah, ,i!

#Ul#-'zig 'tU p4t $:-*ttto*o iitca ada diantaramu

As-suynthi dalamAd-Durr Al Mantsur (4/103).
Al Bulfiari meriwayatkan dengan redaksi senada dalam pembahasan tentang

Tafsir Al At'm(4652).

Q9

650
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seratus orang yang sabar, niscqya mereko akan dapat

mengalahkan dua ratus orang fufi,," ia berkata, "Dulunya

diwajibkan atas mereka untuk setiap dua puluh orang muslim

harus bisa menghadapi dua ratus orang musuh, dan mereka

tak diizinkan mgndur bila perbandingan jumla?rnya masih

seperti ifu. Bila mereka bertahan maka mereka akan menang.

Tapi kemudian Allah memberi keringanan _kepada merekao

*1r;-g-5\'&Koti"Efi\t#-'rig':ivr4'J3-o[
*1i 95rt" 'Maka iika ada diantaramu seratus orang yang

sobar, niscaya merefta akan dapat mengalahkan dua ratus

orang lufir; dan iika diantoramu ada seribu orang (yang

sabar), niscaya mereko akan dapat mengalahkan dua ribu

orang'. Allah menerangkan tidak boleh seribu pasukan

muslim mnndur bila menghadapi pasukan kaft yang

jumlatrnya masih dua ribu orang, karena kalau mereka

bersabar niscaya mereka akan menang."65l

16333. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada karni, ia berkata: Yaztd menceritakan

kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang firman Allah, '&^'&":!ti-# r$.
K ir"wU!#.ii1 "^;v H K- of"cs'$.et "ry\:#jt?";v4'K-'l !6+<J
-nA\W- 5{'t4 "seknang Allah telah meringanknn

l<epadamu dan Dia telah mengetahui balwa padamu ada

lcelemahan. Maka iika ada di antaramu seratus orang yang

sabar, niscaya merefta alcan dapat mengalahlan dua ratus

orang lrafir; dan iika diantaramu ada seribu orang (yang

sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu

65r Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab jihad (3/105,,106) serta Abdurrazzaq

dalammushannafrtya(5D52)dandalamtafsimyaQll26)'
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orang," ia berkata 'Allah menetapkan unfuk setiap orang

(muslim) harus bisa menghadapi dua ofturg (kafir) setelah

sebelumnya satu oftlng hanrs menghadapi sepuluh orang."

Hadits ini bersumber dari Ibnu Abbas.652

16334. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin

Hanur menceritakan kepada kami dari Jarir bin Hazim, dari

Az-Zubur bin Al Khurait, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, (ia

berkata), "Duhmya, diwajibkan atas setiap muslim yang

berperang untuk bisa mengadapi sepuluh orang musyrik,

berdasarkan fimran Allah, lA;-\bA'brb # R oy

l;j{6-ii li 13fr W-'rtV 14, ;*- tt'ifiL.' ttu oao

dua putuh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka

alran dapat mengalahkon dua ratus orang musuh. Dan iila
ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka

alran dapat mengalahkan seribu dari pada orang kafrr'.

' Hal ini membuat mereka sangat terbebani, sehingga Allalt

menunrnkan keringanan dengan hanya menetapkan satu

orang muslim harus bisa menghadapi dua orang musyrik,

berdasarkan firman-Ny; r,niL l#'{ty 'iU tlt K oE

'Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar,

niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang

kafir'.

Dengan ini Allatl meringankan mereka, dan mereka

mengurangi kadar kemenangan berdasarkan i1r.:r53

Kami belum menemukan atsar midalam referensi yang ada pada kami.

Diriwayatkan oleh Al Bukfiari dalam Tafsir Al Qur'an (4653) dengan redaksi

yang sama

652

653
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16335. Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, (tentang firman Allah), lA\-U^r*'Ub & K- rl,
$il7. 

*nfa ada dua puluh orang yang sabar diqntaramu,

niscaya mereka akan dapat rnengalahlan dua ratus orang

musuh," dia berkata, "Mereka harus menghadapi dua ratus

orang, padahal mereka tidak sekuat itu, sehingga Allah

menghapus hukum tersebut dari mereka, dan memberi

keringanan, #V\#-o;p'^lO rUl K o9' Maka iitra ada

diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya merefta akan

dapat mengalahkan dua ratus orang kofir'.

Pada kali pertam4 Ia hanrs bisa menghadapi sepulutr orang,

dan kini hanya dibebankan untuk menghadapi dua orang."654

16336. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdunazzaq mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah, 'Ulr* 5t # K 
"1,

#VlA;'-"Matuiitu ada diantaramu dua puluh orangyang

sabar, niscaya mereka alun dapat mengalahlwn dua ratus

orang fulir," ia berkata, "Dulunya mereka diwajibkan bahwa

bila ada dua pulutr orang maka tak boleh mundur bila

berhadapan dengan dua ratus orang musutr. Kalau mereka

tidak mundur maka mereka akan menang. Tetapi Allatt

kemudian memperingan kewajiban itu dengan berfirman, .$

firUl$iiy ''nU pLtt K 'Matra iita ada diantaramu

55a Kami tidak menemukannya bersanad kepada As-Sudi dalam kitab-kitab selain

ini dari referensi yang ada pada kami.
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seratus orang yang sabar, niscqya mereka akan dapat

,nengalnhkan dua ratus orang l@fir.'

Di sini Allah berfirman, 'Tidak boleh ada seribu pasukan

kaum muslim mundur bila hanya berhadapan dengan dua

ribu pasukan musuh, karena kalau mereka bertahan maka

mereka akan menan r; .t$55

16337. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-

Tsauri mengabarkan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-

Dhahhalq ia berkata, "Dulunya, menjadi suatu kewajiban

bagi satu orang muslim rurtuk menghadapi sepuluh orang

l<afir, dan ia tidak boleh mundw."656

16338. Dengan sanad yang sama, Ats-Tsauri menceritakan kepada

kami dari Laits, dari Athq sama dengan riwayat

sebelumnya.6sT

Firman Allah, <r#-S ?i ;$\"Karena mereka adalah

orang-orang yang tidak mengerti," telah kami jelaskan takwilnya.

Ibnu Ishaq berkata tentang ayat ini:

16339. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang ayat,

<r#- I ?i i!., "I(arena mereka adalah kaum yang

tidak mengerti," bahwa artinya adalah, mereka berperang

tanpa niat. Tidak demi membela sebuah kebenaran dan tidak

mengetatrui mana yang baik dan mana yang buruk.658

rbid.
AMnrrazzaq dalam tafsirnya (21 127).

Lihatta$ir Suffan Ats-Tsauri (hal. 121).

Ibnu Hisyam dalam ls-Sirah An-Nabau'iyyah Q1332).

655

656

657

65r
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Abu Je'far berkata: Ayat ini, l#o,3F 'iU rU, K- oy

filr "lito di ottua tralian ada dua puluh orang yang sabar akan

dapat mengalahkan dua ratus orang," meski bentuk kalimatnya

afirmatd @erita), tapi maknanya berbentuk perintatr. Hal ini

dirunjukkan oleh kalimat, 5.i fii S1L'dfi "sekarang Allah telah

meringankan kepadamu." Sebuah keringanan tidak akan diberikan

kecuali sebelumnya ada beban yang diwajibkan. Jika keharusan

menghadapi kelipatan sepultrh itu bukanlah sebuah kewajiban, maka

tak perlu memberi keringanan setelatr itu, sebab keringanan yang

diberikan adalalq seorang muslim boleh mundur bila harus

berhadapan dengan sepulutr orang musuh.

Bila demikian halnya, maka kalimat '{e '.ii & 'nfi

"sekarang Allal meringanlcan kepadamu...." adalah nasiWt

(penghapus) bagi kalimat, #Vl#-'riF "iU rlt K oE *Jitu

ada dua WluL orang yang sabar di antara ftamu aftan dapat

mengalahkan dua ratus orang.... "

Dalam kitab kami yang berjudti Kadzdzab Lathif Al Bayaan

an lJshul Ahkam, telatr diterangkan batrwa semua informasi dari Allatt

yang dijanjikan untuk hamba-Nya -yaitu mendapat pahala bila

dikerjakan, dan mendapat siksa bila ditinggalkan- berarti konteksnya

adalah perintab meski pada makna tekstualnya bukan perintah.

Penjelasan tentang hal itu tidak perlu diulang di sini.

Ada perbedaan qira'at pada ayat, 'l* 'F+, <1, '*t
Sebagian penduduk Madinatr dan Bashrali membacanya, & '€. *t
dengan men-dhammah-kathuruf dhad, dan semua kata ini ada dalam

Al Qnr'an. JWa dengan men-tamyin-tan kata & atas dasar dia

adalah mashdodari kata &A,y"jt'Jtb.
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Selunrh ahli qira'ar di Kufah membacany a, & '& bi ;bt
dengan mem-fatluh-kan huruf dhaad, atas dasar mashdar dari kata
'ri;b.

Sebagian penduduk Madinah membacanya o@ sama dengan

bentnk kala ,'.rii.Ini berarti jarnak dari kata eabb sebagaimana kata

elip dij"-at dengan vata )'e), dan ka,e_ e) bentuk jamaknya

,air"n ,,6i,\.6se

Abu Je'far berkata: Bacaan yang paling tepat di antara itu

semua adalah riia O"r, (i;b, at^udengan mem-fathah-kan dan meng-

kasrah-l<antya- Itu karena dua bacaan itulah yang terkenal serta

merupakan bahasa yang biasa digunakan oleh orang Arab, dan

sama Jadi, seorang qari' boleh membacanya dengan

qira'at yang mana saja. Adapun bacaan dengan ka,a e& adalah

bacaan yalig syadz, meski ada pembenarannya dari segi batrasa,

sehingga ahr tidak strka bila ada yang membacanya demikian.

coc

W a_ 6#- i* i;j,T'uK,J g GK
@igAx;rr2,;$ts-1f'fi 63rt9r<,'\i

6e lbnu l(atsir dan Nafi, Abu Amr, Ibnu Amir, Al Kisa'i, Ibnu .$qr, Al Hasan, Al
A'raj, Ibnu Al Qa'q4 dan Ibiu Abu Ishaq membacanya tii| dengan men-
dlwnnoh*rmfuxaf dhaad dan men-szlzn-kan hyruf 'arn. Sedangkan Ashim,
Uamzat, S)raibab, dan Thalhah, membacanya fu dengan mem-fathah'kan
htttfr dhaoddan men-szltrn-kan huntf ',ajn.

Abu Ja'frr bin Al Qa'qa' membacanya rui} dalam bentuk jamak.

An-Naqgsy menghiloyatkan dari Ibnu Abbas.
Lihrt At-TaiEb fi Al Qira'at As-Sab'(hal. 94), Al ldtrtmrt Al Waiiz Ql55l),
dan Al Baghawi dalarn Ma' alim At-Taruil QD50).
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"Tiilak Pc,6ttt' bagi seorang nabi memfumyai tawartan

sebehnn ia dapat melu,mpii<m rrrustthnya di nntlloburni.
Kanrurnilshendtkilwrtabefldf, dariawiyahsedmgl<mt

lJlrrh mmehendaki (pdhala) akhirat Omaiuru). Dan Nlah
Mahn P qlcasa logi Mahr Biiakana."

(Qs. Al Anfaal [8]: 67)

retrwit fi4nan Allah: 5#- g- {A fr'uK J 6- 5K
* A xrrz,b$t Lj,i$ qfi ,F; <.,ra+, V;ii e (ridah

patut, bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat

mclumpuhkan musrrtnya di muha buml Kamu menghendaki harta

benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki [pahalal akhirat

[untukmuJ. DanAllah Maha Perkasa lagi Maha Biiahsana)

Abu Ja'far berkata: Allatr berfirman, "Seorang nabi tidak

pantas menahan seorang kaft yang menyembah berhala untgk

kemudian dijadikan tebusan."

Al Asr, dalam perkataan orang Arab, bermakna al habs

(penalranan). Bila dikatakan ;;V mata sama artinya dengan -r,:tV

'tertattan". Satu ungkapan yang biasa didengar dari orang Arab adalatr
- ifi,d ig.

Allah menyatakan ini kepada Nabi-Nya, Muhammad SAW,

bahwa membunutr orang musyrik yang tertawan pada perang Badar,

lalu mentrkar mereka, akan lebih dekat dengan kebenaran daripada

harus melepaskan mereka dengan tebusan.

Firman-Nya, 'r\i e '4- ,F "sampai ia dapat

melumpuhkan'musuhnya di muka bumi," maksudnya adalatr, sampai
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ia melakukan hal luar biasa ketika memerangi kaum musyrik di

dalamnya. Kaum muslim berhasil menakltrkkan mereka.

Dikatakan 'oti '68 adalah bila ia melakukan hal yang luar

biasa atau bertebihan. Ada pula yang mengatakan batrwa jika orang

berkata, tiV 'r;r$f maka artinya rcr{ku membr:nuhnya dengan

terkenal."

"Kalian ingin," maksudnya adalah, Allah ingin berfiflnan

kepada orang-orang beriman dari kalangan sahabat Rasulullah SAW,

"Kalian, watrai orang-orang mukmin, menginginkan tujuan duniawi

dengan tawanan kalian tersebut."

Tujuan dr:niawi di sini maksudnya adalah semua hal yang

biasa diinghkan oleh manusi4 berupa uang dan barang. Artinya,

dengan meminta tebusan dari orang-orang musyrik ini, maka

sebenarnya kalian hanya menginginkan keuntungan duniawi.

iTlt U-i bt5 "Podohot Altah menginginlan affirirat."

Maksudnya adalah, Allah menginginkan perhiasan akhirat untuk

kalian berupa apa yang telatr Dia persiapkan untuk orang-orang

mtrkmin dan semua yang berada di bawatr kepemimpinanny4 yaitu

surgq dengan berhasilnya mereka membwruh orang-orang musyrik

dan berkuasanya orang mukmin di muka bumi. Allah berkata kepada

mereka, *Carilah apa yang diinginkan Allah untuk kalian dan untuk-

Nya. Jangan melakukan hal-hal yang dituntut oleh hawa nafsumu

berupa tujuan-tujuan duniawi serta hal-hal yang menyebabkan ke aratr

ifu."

'*'i-i "Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijalaana." Artinya,

jika kalian menginginkan akhirat" maka tak akan ada musuh yang bisa

mengalatrkan kalian, karena Allah Maha Perkasa dan tak bisa



Tatsirtru;h:thabori

dikalahkan. Dia juga Maha Bijaksana dalam mengatur semua urusan

makhluk-Nya

Apa yang karni sampaikan ini juga disampaikan oleh para ahli

tafsir, diantaranya:

16340. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata,

Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muawiyatr menceritakan kepadaku dari Ali, dari- Ibnu Abbas,

tgntang firman-Ny 4 <#- {* {A ;{'bK J 4.5ft
Wl 4"TidaHah patut seorang nabi mempunyat tslryanan,

sampai ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi." ltrt
terjadi pada perang Badar, saat jumlatr kaum muslim masih

sedikit. Namun ketika jumlah mereka sudah banyak dan

semakin kuat, Allah menurunkan ayat tentang masalatr

tawanan iri, d$e|';.V VE "Dan sesudah itu kamu boleh

membebaskan mereka atau menerima tebusan..'." (Qs.

Muhammad [a7l: a)

Dalam ayat ini Allah menetapkan untuk nabi dan kaum

mukmin perihal urusan tawanan, yaitu boleh memilih antara

membunuh merek4 menfadikan mereka budak, atau meminta

tebusan untnk pembebasan mereka.660

16341. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kasri dari Qatadatr, tentang firman-Nyq ;;)-3 5(u
tiilI dtrI ,fr <,'\iW oO#.& {A-?i'bKJ

"Tidak patut, bagi seorang nabi tnempunyai tawanan

sebelum ia dapat melunpthkan musuhnya di muka bumi.

* Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511732).
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Kamu menghendaki horta benda duniawi, " bahwa

maksudnya adalah, para satrabat Nabi SAW ketika terjadi

perang Badar, menginginkan penebusan, untuk satu tawanan

ditebus empat ribu, padatral waktu itu Rasulullah SAW

belum memperoleh kemenangan secara mutlak. Bahkan,

perang tersebut adalatr perang pertarna yang berlangsung

dalam melawan kaum musyrik.65l

16342. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Fudhail menceritakan kepada kami dari Habib bin Abu

Amrah, dari Mujahid, ia berkata,"Al itskhan artinya al qatl

(pembunuhoil).r;052

16343. Al Harits menceritakan kepada karni, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Syarik menceritakan

kepada karni dari Al A'masy, dari Sa'id bin Jubair, tentang

firman Auah, a. 6*r- g- {A "T'uk 6 6. 5(Y
Wi"Tidak patut, bagi seorang nabi mempiiyai tawanan

sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di mulca bumi,"

bahwa maksudnya adalah, jika kalian berhasil menawan

mereka, maka jangan bebaskan mereka dengan tebusan

sebelum kamu bisa memerangi mereka dengan luar biasa

(membuat kekalahan mereka tak terbalaskan 
-penj).663

16344. Abdul Aziz menceritakan kepada kami, ia berkata: Isra'il

menceritakan kepada kami dari Khushaif, dari Mujahid,

tentang ayat, {r5 ;i'aK n 4-5ft "Tidak patut bagi

As-Suyrthi MamAd-Durr Al Mantsur (41109), dan ia menyebutkannya sebagai
riwayat Ibnu Al Mundzir dari Qatadah
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511732) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa
Al Uyun (31332).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511732).
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seorang nabi memiliH tmvanan."(don seterusnya)," bahwa

Setelatr itu turun keringanan yang membolehkan pembebasan

mereka tanpa syaraL atau dengan tebusan'64

16345. Aku diceritakan dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu,adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkata tentang avat, {J fr'uk 
"l 91. 5(V

VN e 64*- fS *nao* patut, bagi ieorang nabi

mempunyai tawanan sebelum ia dawt melumpthkan

musuhnya di muka bumi," bahwa maksudnya adalah para

tawanan perang Badar.665

16346. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dali Ibnu Ishaq, (tentang ayat), 6

{A A;k J t11. 5("rtdok patut bagi seorans nabi

untuk mempunyai imtangn,'f bahwa maksudnya adalatr dari

kalangan musuhnya. VXi e <r+f- &"So*poi dia

melumpthkan semua musuh di mula bumi," sehingga

mereka lenyap dari muka bumi. 635 ,F; <rt"i "Kalian

menginginkan tujuan dunia,,, berupa harta dan tebusan unfuk

setiap tawanan. 
"i4<i1 

Li '6i "sedangkan Allah

menginginkan awirat," yaitu dengan tetap membunuh

mereka (tawanan itu) agar agaura ini bisa tegak, karena

mereka selalu ingin mematikannya. Itulah yang akan

menyebabkan keuntungan di aktrirat'666

Tdts|nArt:I'll.afui

As-suyrthi dalamAd-D,,lr Al Mottsur (4/109), ia menisbatkannya kepada Ibnu

Abu Syaibatr dan Ibnu Al Mundzir dari Mujahid'

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511732).

Ibnu Hisyam dalam As-Sirah An-Nabaviyyah 8R32\

&
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ffi
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16347. Abu As-Sa'ib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Muawiyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Al A'masy

menceritakan kepada kami dari Amr bin Muratr, dari Abu

Ubaidah, dari Abdullah (bin Mas'ud-Penj), ia berkata'

'oKetika terjadi perang Badar, dibawalatr beberapa tawanan,

maka Rasulultah SAW bersabdq 'Apa pendapat lwlian

tentang mereka (tmtanan ini)'? Abu Bakar berkat4 'Wahai

Rasulullah, mereka masih bagian dad kaumrnu dan

keluargamu, maka biarkan mereka tetap hidup dan berlakulatr

lembut terhadap mereka. Semoga Allah mengamptrni

mereka'. Umar lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, mereka telah

mendustakanmu dan mengusirmu. Datangi mereka lalu tebas

batang leher mereka." Abdullah bin Rawatratr lalu berkata,

'Watrai Rasulullatl, bawalatr mereka ke sebuatr lembah yang

banyak kayunya, lalu masukkan mereka dan lemparkan api

ke atas mereka'. Abbas berkatao 'Apakah kamu akan

memutus hubrurgan kekeluargaanmu' ?

Rasulullah SAW kemudian terdiam dan tidak menjawab

mereka. Beliau lalu masuk, dan orang-orang ada yang

berkat4 'Beliau akan melaksanakan pendapat Abu Bakar,'

ada pula yang mengatakan, 'Beliau akan melaksanakan

pendapat Llmar,' ada lagi yang mengatakan beliau akan

memakai pendapat Abdullatr bin Rawatrah.

Rasulullatr SAW lalu keluar dan bersabd4 'Sesungguhnya

Allah terlradang melembutkan hati Ia sehingga meniadi lebih

lembut daripada susu. Kadang ptla Dia mengeraskan hati Ia

sehingga lebih kcras daripada batu. Orang sepertimu wahai

Abu Balrar, sama dengan lbrahim yang berlato, it$ ei|;3
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U 3f' Ag O(; #'t"A. "...matca barangsiapa

yang mengilattiht, maka sesungguhnya orang itu termasuk

golonganku, dan barangsiapa yang mendurhakai aku, maka

sesungguhnya Engkau, Maha Pengampun lagi Maha

Penyayang". (Qs. Ibraatriim [la]: 36)

Juga seperti Isa yang berkata" A # "Vhq i9 i$ U,

@ j.frJ ,-,;{t '.1 (rty "iito Engkau menvitrsa mereka,

malra sesungguhnya merekn adalah hamba-hamba

Engkau.... " (Qs.Al Maa'idatr [5]: I 18)

Sedangkan engkau watrai Umar, sama seperti Nuh yang

berkata, @ fg n Fr'o,6{|y"'ti i !,t " "Ya Tuhanht,

janganlah Engkau biarlwn seorang pun di antara orang'

orang lrafir rtu finggal di atas bumi'. (Qs. Nuuh 17l):26)

Juga seperti Musa yang berkata , i!;'tl,;ti;4:tA {Y ;,iAgi
.I,ji lta:{t Y;- '# lti- fi ;+} "ya ruhan Kami,

iinasakanlah harta benda merelca, dan htnci'matilah hati

merelra, maka mereka tidak berinan hingga merelca melihat

silrsaan yang pedih". '(Qs. Yuunus [10]: 88)

Rasulullah SAW bersabda, 'I(alian pada hari ini adalah

orang-orang yang misHn, sehingga tidak ada yang boleh

pergi di kalangan mereka (para tautanan) kecuali ditebus

atau ditebas batang lehernYa'."

Abdullatr bin Mas'ud menyel4 "Kecuali Suhail bin Baidha',

karena aku mendengar ia telatr menyebut Islam."

Rasulullatr SAW terdiam, membuatku takut dan merasa tak

ada lagi orang yang lebih pantas khawatir ditimpa batu dari
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langit pada had itu kecuali diriku. Sampai akhirnya

Rasulullatl SAW berkata, 'Ya, kccuali Suhail bin Baidha'!

Allah lalu menunrnkan ayat, ff {A 'X'bko\ #. 5(V
,ftl e 6#- 'TidaHah patut bagi tr'oiong nabi

mempunyai tawanan sampai dia bisa melumpuhkan

musuhnya di mulra bumi... '. Sampai ketiga ayat

berikutnya."6T

16348. Ibnu Basysyar menceritakan kepada karni, Amr bin Yunus Al

Yamani menceritakan kepada kami, ia berkata: Ikrimah bin

Ammar menceritakan kepada kanri, ia berkata: Abu Zamil

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abbas

menceritakan kepada karni, ia berkata, "Tatkala beberapa

orang tertawan 
-maksudnya 

pada perang Badar-
Rasulullah SAW berkate "Di mana Abu Balar, Umar, dan

Ali?" Beliau lalu bertany4 "Bagaimana pendapat kalian

tentang para tawanan ini?" Abu Bakar berkata, *Wahai

Rasulullah, mereka adalah sepupumu, dan masih ada

hubrurgan kekeluargaan denganmu. Aku rasa ada baiknya

kita meminta tebusan untuk membebaskan merek4 supaya

menjadi penguat bagi kita dalam menghadapi orang-orang

kafir, dan semoga Allah memberi hidayatr Islam kepda

mereka (maksudnya mereka masuk Islam)."

Rasulullatl SAW lalu berkata ftepada Umar), "Bagaimana

pendapatmu wahai lbnu Al Khaththab?" Umar berkata,
*Tidak, demi Allah yang tidak ada ilatr selain Dia" aku tidak

67 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya (l/383), At-Tirmidzi dalam ls-
Sunan (3084), ia berkata, "Hadits ni hasan. Abu Ubaidatr bin Abdullah tidak
pernah mendengar langsung dari ayahnya." Juga Ibnu Abu Hatim dalam

tafsirnya (5 I 17 3 l, L7 32).
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sependapat dengan Abu Bakar wahai Nabi Allah. Aku justnr

berpendapat engkau harus memberi husa kepada kami atas

diri mereka Engkau beri kekuasaan kepada Ali atas diri

Uqail agar ia bisa menebas batang lehernya. Engkau berikan

kuasa kepada Hamzah atas diri Abbas agar ia bisa menebas

batang lehernya. Engkau beri kuasa kepada si fulan -Ia
yang masih senasab dengan Umar- agar alor bisa menebas

batang lehemya. Mereka semua adalah tokoh kaum kafir."

Tapi Rasutullah SAW temyata lebih memilih pendapat Abu

Bakar dan meninggalkan pendapat Umar.

Umar be*at4 "Keesokan harinya, aku datang kepada

Rasutullah SAW, dan temyata di sana sudah ada Abu Bakar,

keduanya duduk sambil menangis, maka aku berkata, 'Wahai

RasulullalL ceritakan padaku apa yang menyebabkan engkau

dan sahabatmu ini menangis. Bila aku bisa menangis maka

aku akan tunrt menangis, tapi bila tidak maka aku akan

berpura-pura menangis'. Rasulullah SAW menjawab, 'Aht

menangis lantaran kcpttusanht metutarkan lcepada para

sahabatht yang mengambil tebwan, Padalal disodorlcan

pula adzab bagi kalianyang lebih dekat daripada pohon ini'.

{eliau menrmjuk sebua}r pohon yang dekat dengan beliau

saat itu- Allah kemudian menurunkan 
"y"t, 

o1 d. 5ft
V;ti e 6#- i{- {A :i'bfu " r i dak patut, 5 i gt s e o r an s

Nabi mempmlni tawanan sebelttm ia dapat melumpuhkan

musuhryn di muka bumi," Sampai pada aya\'#Effi
(;y,J67-u"*o makanlah dari sebagiot rampasan perang

yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi
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bailc," Allah kemudian menghalalkan harta r,rmpasan

perang."668

coc

@ "# 5r.i? is r+'g'6 ;fr U }K;ii
"Kal.cu Sekiranya fidak adaketctaporr yar.g tclah terdalrulu
ilori Nldh, niscayal<affau ditimpn siksaan ydttgbesar l<meno

tehtsan y arJg lro,nw drtil."
(Qs. Al Anfaal [8]: 68)

Takwil firman AIIah: 7fi,-r+'g'e:J" 
^i'n 

6.{i
'e 4$ (Katau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah

terdahulu dari Allah, niscaya kamu dithnpa sihsaan yang besar

karenatebusan yang kama ambil)

Abu Ja'far berkata: Allatr berfirman kepada para pejuang

perang Badar yang mengambil rampasan perang dan mengambil

tebusan dari para tawanan perang, "Kalau sekiranya tidak ada

ketetapan yang telatr terdahulu dari A11ah...." Maksudnya, kalau bukan

karena ketetapan Allah yang telah diputuskan tmtuk kalian, wahai

pejuang perang Badar, yang telatr dituliskan di Lauh Mahfuzh, yaitu

Allah menghalalk'at ghanimaft (rampasan perang) kepada kalian, dan

kalau bukan karena Allah telatr menetapkan tidak akan menyesatkan

kaum yang telatr diberinya petunjuk dan tidak akan mengadz.ab

seorang pun yang ikut serta dalam perang Badar bersama Rasulullah

ffi Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalamls-Sznan(9168).
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SAW demi menolong agama AllalL maka kalian akan mendapat

siksaan yang besar lantaran,glrilizr,ahdanrcbusan yang kalian ambil.

Para ahli tafsir juga berpendapat senada dengan kami dalam

hal ini, antara lain:

16349. Muhammad bin Basysyar me,lrceritakan kepada kami, dia

berkata: Ibnu Abu Adi me,rrceritakan kepada kami, ia berkata:

Auf menceritalon kcpadakami dari Al Hasan, tentang finnan

AllalL '6r7;ti 'n 6)j "I(nlou sekiranya tidak ada

lretetapan yang telah tqdalrulu dui Allah...." dia berkata,

"sesrurgguhnya Allahlah yang memberi makan umat ini

dengan ghanimah, dm mereka mengaurbil tebusan dari

tawanan perang Badfr sebelum ada inn bagi mereka untuk

melakukan hal itu Allah mengecam hal itu, tetapi kemudian

menghalalkannya rmark mereka#

16350. Muhammad bin Abdullah bin Buzai' menceritakan kepada

karni, ia berkata: Bis5r bin Al Mufadhdhal menceritakan

kepada kami dari Auf, dni Al Hasao, tentang firman Allah,
',r,7;il'n{t*tr nl(alou seHrotya tituk ado kctetapan

yang telah terdalrulu doi Alloll..." bahwa itu terjadi pada

perang Badar, saat pra shabat Nabi SAW mengambil

ghanimah dan tawanan sebelum mereka diperintatrkan untuk

itu. Tapi, Allah telah menuliskan dalam Ummul Kitab (Lauh

MahfiEh) bahwa glwritruh dan tawanan perang halal untuk

umat Muhammad dm Dia tidak menghalalkannya untuk

umat sebelum merdra- Mereka mengambil ghanimah dan

tawanan sebelum tunm unahyu yang memboletrkan mereka

6' Al Mawardi dalamAn-NutcawoAl [lyttnpB33), Al Baghawi dalam Ma'alim
At-Tanzil (21 653), drn Ibnu Al Jui &lam Zad Al Mas ir Q 1382).
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untuk itq maka Allah berfirman, '&1:";dlU4J{55 "Kalau

sekiranya tidak ada kctetapan yang telah terdahulu dari

Allah." Maksudnya adalah dalam kitab yang pertama jika
ghanimah dan tawanan dihalalkan untuk kalian tentulah

kalian akan ditimpa siksaan yang besar."670

16351. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayaturya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-

Nyq '€-fi U {t{:l:t "Kalau seHranya tidak ada

ketetapan yang telah terdahulu dari Allah...." bahwa

maksudnya adalah, sebelum Nabi SAW diutus, umat-umat

terdahulu menjadikan harta rampasan perang sebagai

Kr.rban" dan Allah mengharamkan mereka memakannya,

baik banyak maupun sedikit. Itu diharamkan bagi semua nabi

dan umatnya. Mereka tidak pernah memakannya, atau

mencurinya, baik sedikit maupun banyak, karena siapa pun

yang melakukannya, akan langsung mendapat siksa dari

Allah. Allah mengharamkannya dengan keras untuk mereka

dan tak menghalalkannya untuk seorang nabi pun kecuali

Muhammad SAW.

Sudah ditetapkan oleh Allatr dalam keputusan-Nya batrwa

ghanimah halal untuk Mutrammad dan umatnya,

sebagaimala firman-Nya yang dihrunkan pada perdng

Badar, tentang pengambilan tebusan dari para tawanan, i,
"p $tt7 fr:q$ * ;'i'n 4r{ " Kat au s e kiranya

tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya

670 lbid
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lramu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang lumu
, .t tt67l

amou.

16352. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Usamah menceritakan kepada kami dali urwatr, dari Al

Hasan, tentang ayat, 's1i"iil'n*-$i "Kalau sekiranya

tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah," dia

berkata ..Sesungguhnya Altah memberikan ghanimah

kepada umat ini, tapi mereka melakukan yang tidak boleh

mereka lalotkan sebelum turunnya penghalalan ghanimah

tersebut."672

16353. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, dia

berkata: Muhammad bin Tsat[ menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dia berkata: Al A'masy berkata, tentang firman

Allah, ',!,:";^i U {!$tr uKalau sekiranva tidak ada

ketetapan yang telah terdahulu dari Allah.... " bahwa Allah

telah terlebih dahutu menetapkan bahwa ghanimah memang

halal untuk meteka673

16354. Abu Ktraib menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin AMunatrman bin Abu Laila menceritakan

kepada kami dari Basyir bin Maimun, ia berkata: Aku

mendengar Sa'id menceritakan dari Abu Hurairah, yang

berkata setelah membaca ayat ini, '93'd7 fi'n |K:l.tr
"& ltai ?,iS ,+ ,,K1tau sekiranya tidak ada ketetapan

)ang telah terdahulu dari Allah, niscaya pamu ditimpa

sipsaan yang besar karena tebusan yang pamu ambii," ia

As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (4/1l l), dan ia menyebutkannya dari

Ibnu Mardawaih, dari lbnu Abbas.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya (61122).

Abdunazzaq dalam tafsirnYa (A I2T.

671

6?:2

673
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berkata" "Maksudnya adalah, kalau bukan sudatr berlalu

dalam ilmu-Ku (Allah) batrwa Aku akan menghalalkan

ghanimah, maka kamu akan ditimpa siksa yang besar

lantaran sudatr berani mengambil tebusan dari tawanan."67a

16355. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Jabir bin

Nuh dan Abu Muawiyatr {engan riwayat yang sama-

menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Shalih,

dari Abu Hurairah, ia berkata" "Rasulullah SAW bersabdq

'Tidak ditalalkan rompasan perang (glanimah) bagt

seorang pemimpin pun dari umat sebelum kalian. Akan

selalu ada api doi langit yang menyambar ghanimah yang

mereka dapatkan '

Sampai kemudian terjadilah perang Badar, dan orang-orang

pun mendapatkan ghanimah, sehingga Allah menunrnkan

ayat, '617 3i U 4E {tr 'Kalmt sekiranva tidak ada

ketetapan dari Allah yang telah terdahulu'. Sampai firman-

Nya, "$dril 'Yang hatat tagi baik'.'s7s

16356. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Muawiyatr menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari

Abu Shalih, dari Abu Hurairatr, dari Nabi SAW, dengan

redaksi yang mirip, ia berkata, "Ketika terja.di perang Badar,

orang-orang segera menganrbil harta rampasan perang."676

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511734,1735).

At-Tirmidzi mengeluarkan riwayat senada dalam lsdznaz (3085), Ibnu Abu

Syaibah dalam mushannafrya (E1484), Al Qurthubi dalam tafsirnya (8/50), Ibnu

AUu Uatim dalaur tafsimya (511733,1734), dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam

Ma'ani Al Qur'uQll7l).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (511734).

671

57s
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16357. Abu Kuraib menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu

Fudhail menceritakan kepada kami dari Asy'ats bin siwar,

dari Ibnu sirin, daxi ubaidah, ia berkata" "Kaum muslim

menawan tujuh pulutr orang dan membunuhtujuh puluh

orang kaum musyrik. Rasulullah sAw kemudian bersabda,

'Pilihlah apakah kalian akan mengambil tebusan dari mereka,

yang dengan itu kalian menjadi kuat di atas musuh kalian.

Jika kalian menerimanya maka akan terbunutr tujuh puluh

orang di antara kalian, atau kalian akan membunuh mereka'.

Mereka lalu menjawab, 'I(ami memilih mendapatkan tebusan

dari mereka dan membunutr mereka sebanyak tujuh puluh

orang'."

ubaidah berkata "Mereka meminta dua kebaikan

sekaligus."677

16358. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, dia berkata:. Ibnu

Fudhail menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari

u-baidah, dia berkata, "Tebusan untuk setiap tawanan perang

Badar adatah seratus uqiyah,dan satu uqiyah sama dengan 40

dirham. Bila menggunakan dinar berarti enam dinar"'678

16359. Abu Kuraib dan Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Ibnu ulayyah menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ibnu Aun menceritakan kepada kami dari

Ibnu Sirin, dari ubaidah, yang berkata tentang tawanan

perang Badar, .'Rasulullah sAw bersabda, 'Jila lalian mau

maka lalian bisa membunuh mereka, tapi bila tidak kalian

bisa mengambil tebusan dan akan syahid dari lalian

Ibid.
ruou eu, syaibah dalam mushqnnatlya (8/483), dari Mughirah bin lbrahim.

6n
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sejumlah mereka yang dimintai tebusan'. Mereka menjawab,

'Ya, kami akan mengambil tebusan dari mereka dan akan

syatrid dari kami sejumlatr mereka i1ur.:r67e

16360. Ahmad bin Muhammad Ath-Thusi menceritakan kepada

kami, ia berkata: Abdusshamad bin AMul Warits

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammam bin Yatrya

menceritakan kepada kami, ia berkata: Atha bin As-Sa'ib

menceritakan kepada kami dari Abu Wa'il, dari Abdullatr bin

Mas'ud, ia berkata, "IJmar mengusulkan pembunuhan para

talanan, lalu tunurlatr wahyu AllalL 'e:;" 31 'd, {g.ii
@ '& 4t::;7fr,qW 'Kalau sekiranya tidak ada

lrctetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu

ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu

ambil'."680

16361. Al Husain bin Al Faraj menceritakan kepada kami, ia
berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin

Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang firman Allah, 'ij
'e:r 6f i, 4-8"Kalau seHranya tidak ada ketetapanyang

telah terdahulu dari Allah.... " ia berkata, "Dahulu, ghanimah

diharamkan bagi setiap nabi dan umabrya. Jika mereka

mendapatkan ghanimah maka akan dijadikan persembatran

untuk Allah, yang akan dimakan oleh api. Tapi, keputusan

Diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Al Musta&ak Qll40), ia katakan hadits ini
shahih berdasarkan syarat Syaikhani dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Al
Baihaqi dalam Dala' il An-Nubw,w ah (3 I 139).
As-suyuthi menyebutkan semisalnya dalan Ad-Darr Al Mantsur (4/105), dan ia

menukilnya dari Ibnu Mardawaih, dari Ibnu Mas'ud.
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Allah sudah tertulis bahwa ghanimoh akan dihalalkan untuk

umat ini sehingga bisa dimakan oleh mereku.r:681

16362. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Ath4 tentang firman Allah,

',;5 ;t\ 'n|E $tr "Kalau seHronya tidak ada kctetapan

yang telah terdahulu dari Allah..--" ia berkata, "Dalam ilmu

Allah, ghanimah akan dihalalkan buat mereka, sehingga

seolatr-olatr Dia berfirman kepada mereka, 'Kalau bukan

karena ketetapan dari Allah zudah diputuskan, bahwa

ghanimah memang dihalalkan bagi kalian, maka kalian akan

menerima adzab yang besar lantaran apa yang kalian

ambil'.'6E2

Para ahli tafsir tain berpendapat bahwa makna ayat ini adalah,

kalau bukan karena ketetapan dari Allah yang telatr tertulis untuk para

pejuang perang Badar adalatr, mereka tidak akan mendapa&an siksa,

maka Allah pasti sudah menyiksa mereka dengan siksa yang besar. Di

antara mereka yang menafsirkan seperti ini adalah:

16363. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad Az'Zuburi menceritakan kepada kami, ia berkata

dari Syarik, dari Salir& dari Sa'i{ (tentang firman Allah)'

3:J" $1'n |g{i "Kalau sekiranya tidak ada ketetapan

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(5t1733,1734), As-Suytrthi dalam Ad-Durr Al
Mantsur (4/l l1), dengan redalcsi yang mirip dri Ibnu Abbas, ia berkat4
,,Ghanimih itu hanrs Ajaaifan Kurban oleh para umat terdatrulu sebelum Nabi

SAW diutus...." As-suyuthi menyebutkannya bersumber dari Ibnu Mardawaill

dari Ibnu Abbas.
Ibid.



turuhAJAntaal

yang terdahulu dari Alloh.... " bahwa ketetapan itu berupa

kebatragiaan bagi para pejtrang perang Bada".683

1636/,. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Numair menceritakan kepada kami, ia berkata dari Waraqa,

dari Ibnu Abu Najitu dari Mujahid, (tentang firman Allatl)'

'd7 8f i 6$ "Kalau sekiranya tidak ada ketetapan

yang terdahulu dari Allah.... " bahwa maksudnya adalah

kesaksian mereka dalarn perang Badar.6s

16365. Mutrammad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhamnrad bin Tsarn menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Al Hasaru tentang aya\ '#,;t|U 1t{;1i
"I(alant sekiranya tidak ado kctetapan yang terdahulu dari

Allah..." ia b€rkat4 *Allah sudah terlebih dahulu

menetapkan kebaikan kepada semua orang yang ikut perang

Badar.'6tj

16366. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadalu tentang firman Allah, di{.{i,
p,lr:57fr:1133'&11$\'n"I{atau.sekiranyatidak

dda letetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu

ditimpa siksaan yang besu koretw tebusan yang kamu

ambil," bahwa makzudnya adalalL sudatr terlebih dahulu

Ibnu Abu Hatim dalam taftirnya (51t735), Al Mawardi dalam A*Nuka wa Al
UW, (3R32),dan Ibnu Athiyyah daJram Al ttulwro Al Waiiz Q1553).
AJ Uaiarai-dalan a*N*A wa Al Uwt QB32) dm Ibnu Al Jauzi ddun zad
Al Masb QRA).
Sufyan Ats-Tsauri dalam tafsirnya (hal. l2l), A$prrazzaq dalar-n tafsirnya

etin),Ibnu Abtr Hatim dalm ta6irnya (511735), dan lbnu Al Jauzi drilam 7.od

Al Ma;irQB&2.).

6!3

6!a
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ditulis bahwa mereka akan mendapatkan kebaikan, dan Allatr

menghalalkan harta rampasan perang untuk mereka.6e

16367. Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Warits bin
Sa'id menceritakan kepada kami.dari Amr bin Ubaid, dari Al
Hasan, tentang ayat, '&1J";frU 4K:{5 "I(alau sekiranya

tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah.... " dia

berkata "Yang telah ditetapkan terlebih dahulu itu adalah,

Allah tidak akan mengadzabparapejuang perang Badar."6t7

16368. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang ayat, ',# ;ti U 1g {J "Katau

sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari
Allah.... " yaitu ketetapan Allah unttrk para pejuang parang

Badar dan semua yang.mereka lakukan saat itu.68t

16369. Yunus menceritakan kepada kami, Ibnu Watrb mengabarkan

kepadalctr, dia berkata: Ibnu Taid berkata, tentang firman

Allah, '* $t:t;,?fi'U+W',# ;,i U ?E{i
"Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu

dmi Allah, niscaya komu ditimpa siksaan yang besar karena

tebusan yang kamu ambil, " bahwa maksudnya adalah, kalian

akan ditimpa adzab lantaran ghanimah yang kaliaq ambil

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511734).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511735) dan Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al
Masir (313E2).

Sanad ini lbnu Katsir dalam tafsimya (61122) setelah dia menyebutkan aau
dari Ibnu Abu Najih, dari Ibnu Abbas.

6t5

6n

6tt
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pada perang Badar, sebelum A[ah menghararkannya untuk
kalian.

Jadi, arti ayat ini adalatr, Allah telatr terlebih dahulu
memaafkan mereka dalam hal itu, dan salatr satu bentuk
kasih sayang-Nya kepada mereka adalah, Dia tidak akan
mengadzab orang-orang yang beriman, karena Dia tidak akan
mengadzab Rasul-Nya beserta orang-orang beriman yang
turut.hijrah bersama beliau dan membantu beliau.68e

Para atrli tafsir yang lain berpendapat batrwa makna ayat ini
adalatr, kalau bukan karena ketetapan dari Allah yang tidak akan
menga&ab Ia karena ketidaktatruannya, maka kalian akan
mendapatkan siksaan yang besar. Mereka yang berpendapat seperti itu
adalatr:

16370. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan
kepada karni dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, tentang firman
Allah, 'rt| ;ti ,i |tt i5 ,,Kalau sekiranya tidak ada
lrctetapan yang telah terdahuru dari Ailah...." bahwa ini
untuk peserta perang Badar, sekaligus apa yang terjadi
setelatrnya.

Dia berkata, "Ketetapan itu terungkap dalam firman Allah,
e^.I q, &;b.i:433Y-;, U-&ti 5r-uu,
@ f+ ,i, g-,,':i 'l,yZr*-,,bo, 

,qiion sekati-trali tidak
alcan menyesatkan suatu lantm, sesudah Ailah memberi
petunjuk lcepada mereka sehingga dijelaskan-Nya kepada

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (slt73s) dan Ibnu Athiyyah dalam Al
Muharrar Al Wajiz Q/553).
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merekn apa yang lwrus merekn iaufti. " (Qs. At-Taubah [9]:

r l5)

Apa yang disebut di dalanr ayat ini sudatr ditetapkan

sebelumnya, dan telatr ada ketetapan batrwa orang yang tidak

talru tidak akan dihularm ." ?fr 
-1r". gJ "Kalian akan

ditimpa (siksaan) lantaran oW yang lulian ambil." Ibnu

Juraij berkata: Ibnu Abbas berkata, 
*Yaitu yang kalian ambil

berupa tebusan dari para tawanan kalian." Setelah itu Allalt

berfirman, ',34 EW "Maka makanlah apa yang talian

dapatlcan ie*pa ghanimah. "6so

16371. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata, "Ayat

ini mengecam pengambilan tebusan dari para tawanan dan

mengambil ghanimah, serta tidak ada seorang nabi ptrn

sebelum beliau yang boleh memakan ghanimah dari

musuhnya."69l

16372. Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Mtrhammad, ia berkata: Abu

Ja'far Mtrhammad bin Ali bin Al Husain bin Ali bin Abu

Thalib berkata: Rasulullah SAW bersabda" "Aht diberi

pertolongan dengan kctahttan (pada diri musuh), tatuh

dijadikan sebagai tempat shalat dan sebagai alat bersuci

bagilat, aht diberikan kalimat penyempurna, dihalalkan

bagiht ghanimah yang tidak dihalalkan bagi seorang nabi

As-suyuthi menyebutkan riwayat yang sama dari Ibnu Abbas dalan Ad-Durr Al
Mantsur (4/108, 109) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511734).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511736) dan Ibnu Hisyam dalarn As-Siroh

Qt332).

690
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pun sebelumht, aht diberikan syafaat. Itulah lima hal yang

tidak diberikan lcepada seorangpun sebelum aht."

Muhammad berkata: Firman Allah, "TidaHah patut bagi

seorang nabi," artinya nabi sebelum kamu (Muhammad)

"untuk mempunyai tawanan". Sampai pada firmm-Nyq
"Kolau sekiranya tidak ada ketetapan terlebih dahulu dari

Allah...." Yaitu berupa tawanan perang dan ghanimah.

"Adzab yang besar," maksudnya adalatr, bila tidak ada

ketetapan dari-Ku (Allatr) bahwa Aku tidak akan menyiksa

kecuali setelah melarang {an Aku tidak melarang kalian

untuk itu- niscaya kalian akan Aku siksa lantaran perbuatan

kalian.

Allah lalu menghalalkan itu kepada beliau SAW dan mereka

(para satrabat) sebagai bentuk rahmat dan nikmat, serta

pengembalian dari Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Maha

Penyayang.6e2

Abu Ja'far berkata: Penafsiran yang paling dekat dengan

kebenaran telatr kami terangkan tadi, yaitu batrwa firman Allatr ini

merupakan informasi umum yang tidak hanya berlaku untuk suatu

makna tertentu tanpa menyertakan makna yang lain.

Dari semua penafsiran yang telah aku nukil dari sumbernya,

dapat ditarik kesimpulan batrwa salah satu yang telatr tertulis dalam

kitab Allah adalah, siapa pun di kalangan umat ini, tidak akan

dihukum bila melakukan kesalahan atas dasar ketidaktatruan, serta ada

penghalalan ghanimah dan ampunan bagi para pejuang perang Badar.

Semua itu telah dituliskan untuk mereka.

u" Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya Q.1268, 296), Al Baihaqi dalam
As-Sunan (l2l4), dan Ibnu Abu Syaibatr dalam mushannaftya (l11432).
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Jika demikian keadaannya, maka tak ada gunanya

mengkhususkan penafsiran ayat ini dengan makna tertentu tanpa

menyertakan makna lain. Allah telah memberikan informasi dalam

bentuk umum, meliputi semua yang telatr ditafsirkan, tanpa

menunjukkan makna yang paling benar diantaranya.

16373. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,
*Tidak ada satu pun dari kaum mukmin yang diberi

kemenangan kecuali akan lebih memilih ghanimah, selain

Umar bin Al Khaththab. Dia mengusulkan agar setiap

tawanan dibturuh. Dia berkata, 'Wahai Rasulullah, apa

urusan kita dengan ghanimah (rampasan perang)? Kita
adalah orang-orang yang berjihad dalam agama Allah sampai

hanya Allah yang disembah'. Rasulullah SAW lalu bersabda,

'Andai kita benar-benar disiksa gara-gara ini, malu tak
alran ada yang selamat kccuali engkau wahai Umar'. Allatr
kemudian berfiirman,'Jangan kalian mengulangi perbuatan

itu, hendaklah lalian minta penghalalan terlebih dahulu

sebelum aht hatalkan bagi kalian'."6e3

16374. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ishaq berkata,

"Tatkala tunrn ayat, 'ri1 ;,i 'i +K.{i 'Kalau seHranya

tidak ada ketetapan terlebih dahulu dari Allah.... 'Rasulullah

SAW bersabda, 'Andai adzab dari Allah benar-benar datang

dari langil, malca tak akan ada yang selamat darinya kecuali

Sa'd bin Mu'adz. ' Ifu karena Sa'd berkata, 'Wahai
Rasulullatr, memperoleh kemenangan besar dalam

6e3 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1735).



furahNAnfad

membunuh mereka (orang kafr) lebih aku sukai daripada

membiarkan mereka tetap hidup'.'6s

ooo

@ ii,'i;"L';\i of;nv#6W iL "# e.W
"Mal<a malcarilah ilari sebagimr rarnpasan puang yarrg
telah l<arrau arrbil if,t, sebagai rnal<man ya,ng halal lagi

baik, dmt bertakwalah kepada Nlah; sexrnguhrrya y'.Jllah

Maha P engamfin lagi Maha P arty ay ang."

(Qs. Al Anfaal [8]: 69)

Tarrwil fiman A[ah: 6y'3fr1fi(rWiL'# t \Kt
4 3;{b 'fi (Maka makanlah dari sebagian rampasan perang

yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik,

dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Moha Penyayang)

Abu Ja'far berkata: Allah menerangkan kepada kaum

mukmin yang terlibat dalam perang Badar, "Makanlatr apa yang

kalian dapatkan dari rampasan perang, wahai orang-orang beriman,

berupa harta orang-orang musyrik itu, yang halal berkat penghalalan

dari-Nya" serta baik untuk dimakan."

t* Ibnu Athiyyah menyebutkan maknanya dalam Al Muharrar Al Wajiz (21553).
Aku tidak menemukan pernyataan tentang Sa'd bin Mu'adz yang As-Suyuthi
cantumkan dalarn Ad-Durr Al Mantsur (4/108) dan Al Qurthubi dalam tafsirnya
(8t47).
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';fr l;i{ft u Dan b ertabv al ah kepada All ah, " maksudnya adalah,

takutlatr kepada Allah bila kalian mengulangi suatu perbuatan dalam

agama kalian setelatr ini, sebelum mendapat izin dari Allah,

sebagaimana kalian mengambil tebusan dari para tawanan dan

memakan ghanimah, mengambilnya sebefuxm mendapat izin dari

Allah.

Firman-Nya,lJs 3fi 61 Sy"Sesungguhnya Allah Maha

Pengampun tagi Moha Penyayang," merupakan kalimat yang

disebutkan terakhir, tapi maknanya untuk kalimat sebelumnya,

sehingga ayat ini berarti, "Makanlah apa yang kalian dapa&an, berupa

ghanimah, sebagai makanan yang halal dan baik, karena Allatr Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian bertalovalatr kepada

Allah....'

Maksud lalbzh "Maha Pengampttn" di sini adalah Maha

Mengampuni dosa-dosa orang-orang beriman dari kalangan hamba-

Nya. Sedangkan maksud lafazh "Maha Penyayang" adalah, Allalt

sayang kepada mereka, sehingga tidak akan menyilcsa mereka bila

merekatelah bertobat.

{tcc

Afi p.,,Lu;ili <j 6.il1 A # S ?41 q|i
fit?fi ;;;'?rr ttW W p; W &;i

,, e 11<
.>-*) )P

" Hai Ndbi, l<atal<frrJldh lepadf, taw anart' t*w anafi y ortg aila

di tangmmru, 'Jil<a Nlah mmgetolwi adf,l<ebail<m ilalarrt
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hatimu, niscay d Dia al<m meffrberillcn lccpadnrnu y mW

lebihbaik dmi apdyangtpldh dia,ntbil dmipodo,mr dmDia
al<srJ mengarnpuni ltmrnt', Dan Nlah Malw Pengampurt

lagi lvlalw P arty cy ang.'

(Qr. Al Anfaal t8l: ?0)

Tarnril fiman auah:. sjJ,(ii <j ;<.A O #- S'txi W-
3fr ti,Y, ? *;'?43n -q f" F;3- W f.,3 7 il, & ut

LJ-: Hai Nabi, hatahanlah kepada tawanan-towanan yang ada di
tanganmu, "fika Allah mengetahui ada kebaihan dalam hatimu,

niscaya Dia akan memberihan kepadamu yang lebih baik dari apa

yang telah diambil daripadomu dan Dia ohan mengompuni kamu"
Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayong)

Abu Ja'far berkata: Allatr menerangkan kepada Nabi-Nya,

Muh"ammad SAW, "Wahai Nabi, katakan kepada para tawanan dari

kaum inusyrik yang berada di depanmu dan di depan para satrabatmu,

yang telatr diambil tebusan dari mereka, W F,X 4fr1 P b|'Jika
Allah mengetahui ada kebailcan dalam hatimu'. Artiny4 bila Allalt

mengetahui dalam hatimu ingin masuk Islam, maka Dia akan

memberikan yang lebih baik daripada yang telatr kamu serahkan

sebagai tebusan untuk membebaskan dirimu dari tawanan.

F g; 'Dan Dia juga akan mengampuni kamu'. Artinya,

Allah akan memaafkan kesalatran yang telah kamu buat dengan

memerangi Nabi Allah dan para pengikutnya, serta kekafiran yang

kamu anut selama ini."

3fr $ft " Dan Allah itu Maha Pengampun, " untuk semua

dosa para hamba-Nya bila mereka bertobat. #S "Dan Maha
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Penyayang," dengan tidak akan menyiksa mereka setelah mereka

bertobat.

Ada yang mengatakan bahwa Abbas bin Abdul Muththalib

berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan diriku." Ahli tafsir yang

mengemtrkakan hal ini diantaranya:

16375. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari Ibnu Abu

Najih, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Al Abbas

berkata, "Untuk dirikula! ayat ini turun, 3K u\ tA,5ft
&-fil g O;- it {A li 'riao* patut, bagi seorang nabi

mempunyai tautanan sebelum ia dapat melumpuhkan

musuhnya di muka bumi... i (Qs.Al Anfaal [8]: 67)

Lalu aku mengabarkan kepada Nabi SAW tentang

keislamanku, dan aku berkata kepada beliau unhrk

mengembalikan dua puluh uqiyah yang telah aku berikan

kepada beliau sebagai tebusan, tapi beliau menolak.

Akhirnya Allah menggantinya dengan menganrniakan

kepadaku dua puluh orang budak yang semuanya adalah

pedagang (pintar berdagang). Hartaku ada di tangan-Ny^.n6e5

16372. Kami juga diceritakan oleh Ibnu Humaid tentang hadits ini,
dia berkata: Salamah menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muhammad berkata: Al Kalbi menceritakan kepadaku dari

Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, dari Jabir bin Abdullatr bin

Ri'ab, ia berkata: Abbas bin Abdul Muththalib pernatr

6e5 Ibnu Katsir dalam tafsirnya (61125), dengan redaksi dan sanad yang sama, Ibnu
Abu Hatim dalam tafsirnya (511737) dari Ibnu Abu Najih, dari Atha, dari Ibnu
Abbas, dan bukan dari Mujahid, dari Ibnu Abbas. Juga oleh Ibnu Athiyyatr
dalanAl Muharrar Al Wajiz (21555).
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berkata, "Demi Allah, ayat ini turun ketika aku menyatakan

keislamanku kepada Rasulullatr SAW." Lalu ia menyebutkan

kalimat yang sama dengan hadits Ibnu Waki.

16377. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, dia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman Allah, It ;j S
Uiii G &A*Katakanlah kcpada tqwanan-tawanan

yang ada di tanganmu..." ia berkata, "Diceritakan kepada

kami bahwa Nabi SAW ketika dibawakan harta rampasan

perang dari Bahrain senilai 80.000 
-waktu 

itu beliau sedang

berwudhu untuk shalat Zhuhrn- beliau tidak

memberikannya kepada orang yang mengeluh, atau orang

miskin yang meminta, dan beliau tidak shalat sampai selesai

membagikan semuzxnya. Beliau menyuruh Abbas untuk

mengambil sebagian darinya, lalu mengambil sedikit lagi,

maka dia pun mengambilnya. Abbas berkata" 'Ini lebih baik

daripada yang telatr diambil dari kami, dan aku

mengharapkan ampunan' ."696

16378. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas,

tentang firman-Nya, ts;-7,1$ G &A e #. S l;, W-
"Wahai Nabi, katalcanlah kepada tawanan-tawanan yang

ada di tanganmu.... " Pada waktu itu Al Abbas termasuk

orang yang ditawan dalam perang Badar. Dia menebus

6e6 lbnu Hayyan dalamAl Baltr Al Mtthith(51356) dan AI Qurthubi dalam tafsirnya
(8/54).
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dirinya dengan harga empat puluh uqiyah emas (l uqiyah

kurang lebih 29,75 gram -Ed).

Al Abbas berkata -ketika 
ayat ini turun-, "Allah telatr

memberikanku dua kebenmtungan yang alar tidak mau

ditgkar dengan dwria, yaitu pernatr ditawan setelatr perang

Badar, lalu aku menebusnya dengan empat puluh uqiyah,

kemudian Allah menganugerahilu empat puluh orang budak,

dan aku mengharapkan ampunan yang dijanjikan Allah

kepada k mi.'6e7

16379. Mtrhammad bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakrl ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari ayatrrya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah, "Wahai Nabi, katalcanlah kepada tawanon-tqwanan

yang ada di tanganmz.... " Sampai pada firman-Nya, "Dan

Attah Maha Pengampttn lagi Maha Penyryang." Maksud

ayat ini adalah para tawanan perang Badar. Artinya' Allah

berfirman kepada mereka" "Kalau kalian benar-benar akan

taat kepada-Ku dan membela Rasul-Ktu niscaya Aku akan

menganugeratrkan kepada kalian yang lebih baik daripada

yang telatr diambil dari kalian. Aku juga akan mengampruri

kalian.#E

16380. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritalcan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Atha Al Kfigrasani, dari Ibnu

ffi Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511737)..t Kami belum mendapatkan atso tni dengan lafazh dan sanad sebelumnya (pada

referensi lain).
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Abbaq, (tentang firman Allah), C &ti A A,i t$i W.
U;:$i "Wahai Nabi, kataknnlah lcepada tqvanan-tawanan

yang ada di tanganmu.... " bahwa maksudnya adalah Abbas

dan teman-temannya.

Dia berkata, "Mereka berkata kepada Nabi SAW, 'Kami

sudah beriman dengan apa yang engkau bawa, dan kami

bersaksi batrwa engkau adalatr utusan Allah. Kami juga akan

menyampaikan nasihat darimu kepada kaum kami'. Lalu

turunlah ayat, W#;i Afr PbL'Jilu Allah mengetahui

ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan

lrepadamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil

daripadamu'. Yaitu keimanan dan pembenaran. Dengan

demikian, Allah memberikan ganf VanS lebih baik daripada

yang telatr kamu bayarkan. tr #j 'Dan Dia alan

mengampuni lwmu', dari dosa syirik yang dulu kalian

. lakukan."

Abbas kemudian berkata, "Aku merasa lebih baik ayat ini

turun kepada kami daripada mendapatka4 seluruh dunia,

karena Allah telatr berfirnan, 'F1 t; U ti rf{.}-

'Niscaya Dia akan memberiknn kepadamu yang lebih baik

dari apa yang telah diambil daripadamu.' Dia telah

memberikanku seratus kali lebih baik daripada harta yang

diambil dariku. Dia juga berfirman, F g; 'Dan Dia akan

mengampunimu'. Aku berharap aku telah diampuni."6ee

16381. Aku diceritakan dari Al Husain bin Faraj, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

6e Ibnu Katsir dalam tafsirnya(61125).
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Dhatthak berkatq tentang firman Allah, rt ;L S|41W'
UrJil<t&A"wahaiNabi'katakanlahkepada
tawanon'tau,anan yang ada di tanganmu""" Maksudnya

adalah Abbas dan teman-temannya ketika tertawan pada

perangBadar.Allahb€rkat&*Jikakaliantaatkepada-Ku
serta membela-Ku dan Rasul-Ku, niscaya Al(u akan

memberikanyanglebihbaikdariyangAkupematrambildari

kalian. Alar juga akan mengampuni kalian"'

Abbas bin Abdul Muththalib pun berkata, "Allatr telah

memberikankepadakamiduakeberurrtunganyangtakada
lagi yang lebih baik daripada keduany4 yaitu (l)

memperolehdtrapululroftmgbudak,dan(2)menerimajanji
yang pasti ditepati, ampman dari Allatr SWT''700

CCC

fr;'&'Stt'fi u'ii136 3i, {Iit+ vL. }- ob

@ x.-r*
"Al<brJ tctmpi iila merela (uwonan tawanart itu)

bernatcsdhendfrkbqkhianatl<epadarrnt'nala
sesnnguhny a mqela t/Jldh berkhianat l,cpddf, Nldlh

sebelwn nt,lrtu Nluh mer$adil<on(nw) bql<uasa terhadtp

mueka- D an Ntah Matw Mmgetalwi lagi Morha

Biiat<sona." (Qs. Al Anfaal [8]: 71)

m Ibnu Abu Hatim datan tafsirnya(511737)'
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Takrril firmap Atlah:-$! a'it\|La ii 6llt+t:L_) o$
@ |9 ry {it13 A *'*U @ian tetapi jiha mereka [tawanan-
tawanan ituJ bermahsud hendak berkhianat kepadamu, maka
sesungguhnya mereka telah berkhianat kepada Allah sebelum ini,
lalu Allah menjadikan[muJ berkuaso terhadap merek* Dan Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana)

Abu Ja'far berkata: Allah berkata kepada Nabi-Nya, "Jika
para tawanan yang ada padamu itu ingin mengkhianatimu, berupa

penipuan dan makar, dengan menampakkan kata-kata yang berbeda

dengan hati mereka, maka sesungguhnya sebelum itu berarti mereka

telatr mengkhianati Allah. Maksudnya adalah, mereka sudah

menyalatri perintatr Allah sebelurn terjadinya perintah Allah, hingga

akhirnya kaum mukmin berhasil mengalahkan mereka dalam perang

Badar."

* 5tl3 "Allah Maha Tahu" terhadap apa yang mereka

ucapkan dengan lisan mereka dan mereka sembunyikan dalam hati

mereka. '$ "Lrgt Maha Bijaksana," dalam mengaflr mereka dan

mengatur semua urusan makhluk.

Senada dengan yang kami ungkapkan di sini, diungkapkan

pula oleh para atrli tafsir, antara lain:

16382. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, dia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha AI Khurasani, dari

Ibnu Abbas, (tentang firman Allah), {{il+ t:L-}_ o$
"Kalau ia ingin mengkhianatimu, " bahwa maksudnya adalah

Abbas dan teman-temarlnya yang menyatakan, "Kami
beriman terhadap apa yang kamu bawa dan kami bersaksi

bahwa engkau adalah utusan Allah. Kami juga akan
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menolongmu membawa pesan agama ini kepada kaum

kami." Kalau mereka mengatakan itu dengan tujuan menipu

kamu, makq '&'&\ ifr u'ii\36 Ii "Doh'lu mereta

juga berkhianat kepada Allah, tapi Allah malah Allah

menjadikanmu berhtasa terhadap merelca." Maksudnya,

Allah ingin menjelaskan batrwa dulu mereka juga sudatr

mengkhianati Allah dengan kekafiran dan memerangimu,

tapi Allah justru memenangkanmu atas mereka'7ol

16383. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman Allah, t:L-) o$

II{\L "Kalau ia ingin mengqtianatimu""" dia berkata'

.,Ada yang menyebutkan kepada kami cerita tentang seorang

laki-taki yang menulis kepada Nabi Allah sAw, kemudian ia

berpaling dan menjadi munafik, lalu bergabung dengan kaum

musyrik Makkah. Dia sempat berkata, 'M,hammad hdnyalatr

menuliskan sesuai kehendakku'. Ketika hal itu didengar oleh

seorang dari kalangan Anshar, ia pun bernadzar batrwa jika

Allah membuatnya berhasil mengalahkan orang itu, maka ia

akan menebas batang lehernYa.

Ketika tdadi penaklukan kota Makkatr, Rasulullah sAw

menjamin keamanan kepada semua orang kecuali Abdullah

bin sa'd bin Abu Sarh, Maqis bin Shubabah, Ibnu Khaththal,

serta seorang wanita yang selalu mendoakan kecelakaan atas

diri Nabi sAw setiap pagi. Utsman kemudian membawa

Ibnu Abu sarh (yang merupakan saudara sesusruurnya

sendiri), dia berkata, 'wahai Rasulultah, si Fulan ini datang

70r Ibnu Katsir dalam tafsirnya(61127).
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dalam keadaan bertobat dan menyesal'. Tapi Nabi Allatt

SAW menolaknya. Ketika itu didengar oleh orang Anshar

tadi, dia pun datang menghunus pedang. Dia mengelilingkan

pedang itu kepada Ibnu Abu Sarh sambil melihat ke arah

Rasulullatr SAW dan berharap beliau memberi isyarat

kepadanya. Rasulullatr SAW lalu mengulurkan tangan dan

membai'atnya sambil bersabda, 'Demi Allah, aht sudah

membuatmu lambat untuk melahtkan eksehtsi agar kau bisa

melalcsanakan nadzarmu'. Dia berkata, 'Wahai Nabi Allah,

aku berikan kepadamu, kenapa kau tidak mengedipkan mata

saja'? Beliau menjawab, 'Seorang nabi tidak pantas

mengedipkan mata'. "7 o2

16384. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang firman AllalL ufii$6 ,s; i{iqVL.}- ot3" 
e'S* '$i "AI*n tetapi iika mereka (tawanan-tawanan

itu) bermaksud hendak berWianat kepadamu, maka

sesungguhnya mereka telah berkhianat kcpada Allah

sebelum ini, lalu Allah meniadikan(mu) berhtasa terhadap

mereka," bahwa maksudnya adalah, mereka telatr kafir

kepada Allatr dan mengingkari perjanjian dengannya, maka

Allah menaklut<tcan mereka di perang Badar.703

oco

Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam As-sunan (3164), Al Hakim dalan Al
Mustadrak, (3145), Ahmad dalam musnadnya (3/l5l), Al Albani dalan Ash-

Shahihah (1723), dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511737,1738).

Ibnu Abu Hatim dalanr tafsirnya (5/1738).
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o 6i 4fib3,ir., t#r, W( ;- $|'t'y
'ujvw:$J #,A$j Y6; lir( u$:r' ;fi ,w
E$frrfr & r*, n di iK 6Wq. {;Wr,
iS ;; t{" $t F:\ W, u}\ a t'fu

i66j5qr,$U#J
"Sesnngguhrryaorcmg.uarrgydttgbedmf,ndmbuhiitah
sertaberiihad denganharta dm iiwanya pafu ialan y',J;ldh

dan orang.orcmg ydtrg merteril<m tartpatl'"ediarnan dmt

p utolongmr (lrrzp ada or drrg. or dng Mlrtlr.aiirin), met eka ifi.t

saht sarna latn lh:drrmg.melin,funst, D an (tethadap) orart*
or ang y drrg b erirnan, tetapi b ehrn b erhiit ah, mal<a tidak ado

lcewaiibart sedikit purt ataxrw melin&mgi rnerel,a, sebehmt

*ir"laberhiirah. (Al<nn tetdpi) iika rnerela metninta
putolongan l<epadmru dalam $mtsan panbelaart) ogarJo

makal<onwwaiibrnen$erillclrlpettalongankeanli
tuhadap l<tunr yang telah ada peiariian antaral<snuu

dengan m.qel<a. Don NlahMaltaMelihat apa ymtgl<frnw

l,rlial<ar.," (Qs. Al Anfaal lSlz 72)

Takwil firman Allah: QtLlrw.t ti;6t WfiP-$i'"ttL
,p tgr # ait ri1;;'Vr:, t_51', ;'r ,W A ;-r$;
(sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhiirah serta

berjihad dengan harta dan iiwanya pada ialan Allah dan orang-

ofang yang memberikan tempat hediaman dan pertolongan [kepada
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orang-orang MahojirinJ, mereka itu satu sama loin lindung-
melindungi)

Abu Ja'far berkata: Allah menjelaskan bahwa mereka adalah

orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya serta berhijrah, yaitu
meninggalkan kaum mereka, keluarga mereka, dan rumah mereka.

I ).z.zzb:4;.) "Mereka berjihad," artinya mereka rela melelahkan
diri mereka hanya demi memerangi musuh-musuh Allah dari kalangan

kafir.

;fr W g " Di ialan Allah," artinya, dalam agama Allah yang

telah Allah jadikan sebagai jalan menuju rahmat-Nya dan penyelamat

dari adzab-Nya.

frfii;i;tt; 'uit " Dan orang-orang yang memberilcan ternpat

dan pertolongan," maksudnya, orang-orang yang memberikan tempat

kepada Rasulullatr SAW dan kauur Muhajirin yang ada bersama

beliau. Artinya, mereka memberikan tempat berteduh untuk tinggal,
berupilrumah dan penginapan. Dengan kata lain, mereka membuatkan

tempat tinggal kepada orang-orang Muhajirin di rumatr-rumah mereka

ketika orang-orang kafrr mengusir kaum Muhajirin dari rumatr-rumatr

mereka.

YtF; "Dan menolong mereka," artinya menolong mereka

dalam menghadapi musuh-musuh mereka yang juga musuh-musuh

Allah dari kalangan musyrikin.

,#. '$J # A$j "Mereka itulah orang-orang yang
saling melindungi satu sama lain," artinya kedua kelompok ini
(Muhajirin dan Anshar) adalatr penolong satu sama lain, mereka harus

saling membantu dalam menghadapi kaum rhusyrik. Kekuatan mereka

harus disatukan untuk menghadapi orang-orang yang kafir kepada
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Allah. Mereka satu sama lain menjadi saudara dan tidak lagi boleh

bersaudara dengan keluarga mereka yang kafir.

Ada yang mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah, mereka

saling mewarisi, dan Allah menetapkan bahwa yang mendapatkan

waris dari mereka adalatr lantaran ia menolong orang lain yang hijrah
lalu ditampung di rumalrnya tanpa mempertimbangkan kekeluargaan

sec:ra hubungan daratr. Namun setelah itu Allah menghapus hukum

saling mewarisi ini dengan firman-Nya, "Dan orang-orang yang

mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-

mewarisi) di dalam kitab Allah." (Qs. ltl /*rz,nb [33]: 6)

Ahli tafsir yang menyatakan itu diantaranya:

16385. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nya, ;r,$; 4t^lr$r'ri;q rj:t;'t ;$i';,y
,P. ,.qJ # ,A$n rt:,3 lrrt| t$t', ;'l W a
"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah
serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah
dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan

pertolongan (lcepoda orang-orang Muhajirin), mereka itu
satu sama lain lindung-melindungi," dia berkata, "Itu
berlaku untuk hak saling mewarisi. Warisan orang Muhajirin
diberikan kepada orang Anshar, dan tidak diberikan kepada

karib kerabatnya. Allah berfirman, 'Dan terhadap orang-

orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tak ada

kewajiban sedikit pun atasmu untuk melindungi merekn

sebelum merelca berhijrahi (Qs. Al Anfaal l8):72). Artinya,

kamu tidak menerima harta warisan dari mereka sedikit pun.
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Itulah yang diamalkan pada masa itu sampai Allatl
menurunkan ayat, 'Dan orang-orang yang mempwryai

hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-

mewarisi) di dalam kitab Allah'. (Qs. Al Ahzaab [33]: 6)

Maksudnya adalah dalam hal warisan. Ayat ini menghapus

hukum ayat sebelumnya, dan ditetapkan bahwa warisan

hanya diberikan kepada keluarga yang mempunyai hubungan

darah.Tu

16386. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadakq ia berkata:

Ayalrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari ayatrnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman
A11+, A #3 4t;\b:.,4,;, v;6 wt:, l'-$i iL
;fr ,W 'ts"rurgguhnya orang-orang yang beriman dan

berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada
jalan Allah," dia berkat4 "Tak ada lagi hijratr setelatr

penaklukan kota Makkah, dan yang ada hanyalatr

pengucapan dua kalimat syatradat.'Dan orang-orang yang

memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kcpada

orang-orang Muhajirin), merela itu satu sama lain lindung-

melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman,

tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sediHt pun

atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah.'

Itu karena, di masa Rasulullatr SAW ada tiga kelompok

orang mukmin: Pertama, adalah mereka yang berhijrah

memisahkan diri dari kaumnya dan keluar menuju orang-

7u Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1739,1741), dalam beberapa alsar, dengan
sanad yang sama.
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orang mukmin lainnya dan tinggal di tempat mereka dan

makan dari harta mereka pula. Kedu4 adalah orang-orang

mukmin yang memberi tempat tinggal dan menolong

mukmin kelompok pertama. Mereka menyatakan diri sama

dengan pernyataan kaum muhajirin dan menolong mereka

dengan pedang terhadap serangan orang-orang yang

mendustakan dan ingkar (terhadap agama). Kedua kelompok

mukmin Allah tetapkan sebagai penolong satu sama lain, dan

mereka saling mewarisi, jika seorang muhajirin mati maka

harta warisannya jatuh ke tangan Anshar yang menolongnya

atas dasar hubungan seagama. Lalu ada kelompok lain

ftetiga) yaitu orang-orang mukmin yang tidak berhijratr,

maka mereka tidak mendapatkan hak waris karena mereka

tidak berhijratr dan tidak pula menolong muhajirin. Allalt

melepaskan kaum mukminin yang telah berhijrah dari hak

warisan terhadap mereka. Inilah tafsiran dari kata Al

ltalayah yang terdapat dalam ayat: ,A$ n #i i K li
Vfq fiL " Mol* tak ada kewaiiban sediHt pun atasmu untuk

melindungi mereka sebelum merelu berhiirah."

Menjadi kewajiban bagi kelompok mukmin yang

memberikan tempat tinggal kepada kaum Muhajirin ini trntuk

membela mereka bila mereka meminta bantuan atas nama

agama, kecuali mereka minta bantuan untuk menyerang

orang-orang yang terikat perjanjian dengan Rasulullah SAW.

Yang boleh hanya bila mereka ingin memerangi orang-orang

yang tidak terikat perjanjian dengan beliau.

Kemudian setelatr itu Allah menurunkan wahyu, batrwa

setiap keluarga yang punya hubungan darah dari kalangan
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.!. ses.Lma mukmin lebih berhak mendapatkan warisan, baik
yang berhijratr maupun yang belum berhijratr. Allatr
menetapkan uriT tertentu bagi setiap mukmin dengan
firman-Nya, A$fi"!& b:r<{, V6i 3x. Llil,t; ilnr,

W,tF S.fii Lt;t Sc,#.15 # r{;*i ;};VK
@ "Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian
berhijrah serta berjihad bersamamu mala orang-orang itu
termasuk golonganmu (iuga). Orang_orang yang mempunyai
hubungan kcrabat itu sebagionnya lebih berhak terhadap
sesamanya (daripada yang bukan kcraba) di dalam kitab
Allah. sesungguhnya Ailah Maha Mengetahui segara
sesuatu. " (Qs._ Al Anfaal [8]: 75). .ifr &{$ ;rj.;iJf)

'#.Fiffif*xed,zA'Zir,ru
SarL ,-rir 'Ji if "Dan orang-orang yang beriman, lelaki

dan perempuan, sebagian mereka (adarah) menjadi penolong
" bagt sebagian yang lain.... " (es. At-Taubatr l9J:71)

16387. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari
Mujatrid, dia berkat4 "Tiga ayat terakhir s,rah AI Anfaal
mengandurg penyebutan perwalian yang dibuat Rasulullah
sAw antara kaum Mtrhajirin dengan Anshar dalam hal
warisan. Namun h,kum tersebut lalu dihapus oleh ayat
terakhir suratr ifi, KA b3€.) VUS 3X. tiy(.ctnf,
#7 i\A $ e,#,6f #,yx giv f,-,tlX
''* ,Lt "Dan orang-orang yang beriman sesudah itu

lremudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-
orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang_orang yang
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mempunyai hubungan kerabat itu sebagtannya lebih berhak

terhadap sesamanya (daripada yang bulan kerabat) di

dalam kitab Attah. sesungguhnya Allah Maha Mengetahui

segala sesuatu." (Qs.Al Anfaal [8]: 75)705

16388. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

berhijrah serta beriihad dengan harta dan iiwanya. pada

jalan Atlah dan orang'orang yang memberikan tempat

lre diarnan dan pertol ongan (ke pada or ang'or ang Muhai ir in),

mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan

(terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum

berhijrah, maka tidak ada lrewaiiban sedikit pun atasmu

melindungi mereka, sebelum mereka berhiirah. (Akan tetapi)

jitra mereka meminta pertolongan kcpadamu dalam (urusan

pembelaan) agama, malca lcamu wajib memberiknn

pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada

perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha

Melihat apa yang kamu lceriaknn." Dia berkata, "Telatt

sampai informasi kepada kami bahwa orang mukmin yang

sudah berhijratr tidak saling mewarisi dengan orang mukmin

yang belum berhijratr. Namun kemudian turun ayat, tlti

705 Ibnu Katsir dalam tafsirnyt(6/127).
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|# 16 gr'ff U'S 
"$c ,#,li # +(i$

'Orang-orang yang memlrwryai hubungan kcrabat itu
sebagiannya lebih berhak terhadap sesamcmya (daripada
yang bukan kcrabat) di datam kitab Ailah. sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui segara sesuatu'. Dengan demikian,
antar sesama mul<roin yang masih punya hubungan daratl
saling mewarisi, meski tidak termas,k orang yang berhijratr.,,

Ibnu J,raij berkata: Mujahid berkata, ..Ketiga ayat terakhir
sr.*ah Al Anfaar menyebutkan perwalian yang ditetapkan
Rasulullatr sAw antara ka,m Muhajirin dengan kaum
Anshar dalam hal warisan. Namtrn kemudian hukum tentans
hal itu dihapuskan oleh ayat terat&ir, !-l W ,t:.Ji \]fin* ,t$ &6i 'ilbr :+ g *,'orang-oransyans
mempurryai lrubmgan kerabat itu sebagiannya tebih bertuk
terhadap sesctmarrya (fuipada yong baka, kcrabat) di
dalatn kitab Ailah. senmgguhnya Attah Maha Mengetahui
segala ."esuatu'.,7M

16389. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, sa'id menceritakan kepada kami
dari Qatadatr, tentang firman Allah, ,,sesungguhnya 

orang_
orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan
harta dan jiwanya poda jalan Ailah dan orang-orang yang
memberikon tempat rrediaman dan pertorongan (rrcpada
orang-orang Muhajirin).', Sampai firman-Ny4 ,,Dan

(terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum
berhijrah, mako tidak oda rcewajiban sedikit Irun atasmu
melindungi mereka sampai mereka berhijrah.', Dia berkat4

7* Kami tidak menemukannya dalam referensi yang ada pada ka,i.
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"Kaum muslim saling mewarisi hanya lantaran sebab hijrah

untuk beberapa waktu. Orang Arab badui tidak bisa mewarisi

apa pun dari seorang Muhajirin (orang yang telah ttijt*h).

Namun kemudian ketentuan itu dihapus dan Allah, 6tY

tr#rfi'r,ffi r-'-##ttr"f::;
orang yang metnpunyai hubungan darah satu sama lain lebih

berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada

orang-orang mulonim dan orang'orang Muhaiirin, kecuali

kalau lcamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu

(seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam

kitab (Allaftl i (Qs. Al Ahzaab [33]: 6) Maksudnya, para wali

dari kalangan musyrik diperbolehkan berwasiat kepada

mereka" tapi tidak ada warisan untuk mereka, sehingga hak

waris-mewarisi antar Ia berdasarkan agama. Orang-orang

mukmin saling mewarisi bagi mereka yang sama-sama

berhijrah, dan tidak ada warisan antar dua pemeluk agama

yang berbeda."7o7

16390. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin Wadhih menceritakan kepada kami dari Al Hasan, dari

Yazid, dari Ikrimatr dan Al Hasan, (tentang firman Allah),

"sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah

serta berjihad dengan harta dan iiwanya pada jalan Allah

dan orang-orang yang memberikon tempat kediaman dan

pertolongan (kepada orang-orang Muhaiirin), mereka itu

satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-

orang yang beriman, tetapi belum berhiirah, maka tidak ada

707 Abdwrazzaq(2ll}S) dan An-Nuhhas dalam nasikhnya (hal. 159).
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kcwajiban sedikit pun atasmu melin&mgi mereka, sebelum

mereka berhijrah." Keduanya berkata, "Orang Arab badui

tidak bisa mewarisi Mutrajir (orang yang sudatr hijrah ke

Madinatr), begitu pula sebaliknya. Namun ketentuan tersebut

dr-nasatrholehayat,.lt)d1.Sa,#"55ffir.tlili\jfi
@ W i, g; 61 iorong-or*g y*s mempunyai

hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap

sesamanya (dnipada yang bukan lceraba) di dalam kitab
Allah. Sesunggubrya Allah Maha Mengetalwi segala

sesuatu'. " (Al Anfaal [8]: 75).70t

16391. Mutrammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, dia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, dia berkata: Asbath menceritakan kepada karni dari

As-Suddi, (tentang firman Allah) V;.6 t/:t: 'tr-$i ltt
aij rrri w t_5$ ;'r',W a-;*V +*t;."i,
,4 frJ # "sesungguhnya orang-or(mg yang beriman

dan berhijrah serta berjihad dengan lurta dan jiwanya pada
jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat

kediaman dan pertolongan (kcpada orang-orang Lfuhajirin),
mereka itu satu sctma lain adalah wali," batrwa makzudnya

adalah saling mewarisi.

WV- {; Wf 'uJ$ "oo, orans-orang yang beriman tapi

tidak berhijrah, " maksu&rya adalah orang Arab badui.

Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam pembatrasan tentangfara'idh Q92l), Abl
Daud Ath-Thayalisi dalam musnadaya Qll9), dan Ibnu Abu Hatim dalam
tafsirnya (511739).



WdrAthfllrrrfuri

oai u $tj; i K li "Mol,o lamu tidak memptnyai hak

walayah sedikit pn terhadap mereka," maksudnya adalah

dalam hal warisan.

Namun semua ini latu dihapus oleh ketetapan waris dan

fara'idh, orang-orang yang tadinya saling mewarisi hanya

atas dasar hijrah, menjadi saling mewarisi meski antara orang

Arab badui dengan kaum Muhajirin.TD

ooo

VS & n*' n d; iK 6Wq. {; wc'u.$Y

i4 ;; tr it F)\ ?+j4 a {';;ts 11;

6l X;..'o#q{itrr3q#J
"Dan (terhadap) arang.orang yort\gbqimm tetapi behnt

berhifuah, mallu fidak ada walayah sedikit purtbagirnu

un/,rk merel<a sanpai rnrr'lell.aberhiitah, (Al'r;rn tatapi) iikn
rner elra menintr- pertalongart l<epanmru dalmrt Qmtsart

pembelaar) clgdrnq, 
'nr.al<f, 

kfirru w aiib mertbenl<mt

pet'talonganl<canli terhadnp l<Mr. yang telah ada

periorniian mrtara l@nru dmgan merelcl. Nlah Maha
Melihat aPa y ang l<frnw Wal<arJ."

(Qs. Al Anfaal l8l:72)

70 Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al Uwn (31334).
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beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada walayah sedikit pun

bagimu untuk mereha sampai mereka berhijrah. [Ahan tetapiJ jiha
mereka meminta pertolongan hepadamu dolom [urusan pembelaanJ

agama, tnaka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali

terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan

mereka. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan)

Abu Ja'far berkata:Orang yang beriman yang dimaksud oleh

Allah dalam ayat ini adalah orang yang membenarkan Allah dan rasul-

Nya tapi mereka tidak hijrah meninggalkan kaumnya yang masih kafir
dan tidak memisahkan diri dengan mereka unttrk bergabung dengan

negeri Islam.

K Y "Kamu tidak mempnyai, " wahai kaum mukmin yang

berimar kepada AUah dan Rasul-Nya yang berhijrah meninggalkan

kaumnya yang masih kafir.

fi:$ ii"Berupa walryah untuk mereka," maksudnya adalah

warisan dan pertolongan untuk mereka.

Aku sudah menyebutkan pendapat orang-orang yang

menafsirkan kata walayah di sini dengan warisan. Insya Allatr nanti

akan aku sebutkan pendapat mereka yang masih kuingat.

l) t/) /tz 'VX e d; 6i "Sedikitpun atasmu melindungi merelm,

sebelum mereka berhijrah." maksudnya adalatr sampai mereka

meninggalkan kaumnya dan rumahnya dari negeri harb menuju negeri

Islam.
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{t;Ut ;;$ "Dan iika merelca meminta pertolonganmu

dalam hal agama," artiny4 bila mereka yang belum berhijrah itu

memintamu menolong mereka dalam urusan agama dengan

memerangi musuh kalian dari kalangan musyrikin.

?$ "Maka wajiblah atas kalian," watlai orang-orang

mtrkmin yang sudah berhijratr dan orang-orang Anshar }:f Kecuali

mereka minta tolong kepada kalian untuk memerangi orang-orang

yang ada perjanjian dengan kalian, maka kalian tidak boleh

memerangi mereka.

i4 6Y1 q.ft$ "Dan Allah Maha Melihat apa yong

lralian kcrjaknn," maksudnya adalah, Allah Matra Melihat segala

perbuatan kalian, berupa pelaksanaan perintatr-Nya untuk memberikan

hak walayah satu sama lain antara Muhajirin dan Anshar, serta tidak

memberikannya kepada orang mtrkmin yang tidak berhijrah, juga

pertolongan yang kalian berikan kepada mereka ketika mereka minta

tolong dalam hal agama serta semua hal yang diwajibkan Allah atas

kalian. Allah matra melihatnya, dan tak ada yang tersembunyi dari-

Nya, baik dalam hal-hal tersebut maupun hal lainnya.

16392. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, dia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, 
uMaka tidak ada walayah sedikit

pun bagimu untuk merelw sampai mereka berhijrah," dia

berkata, "Dulu kaum muslim saling mewarisi hanya dengan

berdasarkan hijrah, dan Nabi SAW mempersaudarakan

mereka, sehingga mereka saling mewarisi atas dasar Islam

dan hijrah. Bila ada seorang yang muslim tapi dia tidak

berhijrah, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan dari

saudaranya. Tetapi kemudian hal itu di-nasaWt oleh firman
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{r"r,, yitt,.;V O #*$1 #,!-ivifii6,i*ifii <4"91 '...dan orang-orang yang memptrryai

hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-
mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang

mubtim dan orang-orang Muhajirin.'. " (Qs. Al Atrzaab

[33]: 6)7to

16393. Muhammad menceritakan kryada karni, ia berkata:

Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada karni dari

Ma'mar, dari Az-Ztthi, bahwa Nabi SAW mengambil
perjanjian dengan setiap orang yang masuk Islam, "Engkau
harus mendirikan shalat, menunaikan. zalrctt, berhaji ke

Baitullah, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan tak boleh

melihat api di tempat omng musyrik kecuali dalam keadaan

hperasg."Tlt

16394. Al Mutsanna menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu

.,Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadaku dad Ali, dari lbnu Abbas, tentang

firman-Nya, pJIf .i {r$;t g$ 'ti*a mereka minta
pertolonganmu dalam hol agoma," bahwa maksudnya

adalatr, jika ada orang Arab badui yang meminta

pertolonganmu watrai kaum Muhajirin dan Anshar, untuk

menghadapi musuh mereka, maka kamu harus menolong

mereka. Kecuali mereka hendak memefturgi kaum yang

antara kalian dengan kaum itu terdapat perjanjian (damai).712

Abdunazzaq dalam tafsirnya Ql l2E).
Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam mushannafirya (lll330) dan At-Tafsir
(2/t2e).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511740).

710
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16395. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dia berkata: Ibnu Abbas berkata:

Nabi SAW wafat dengan meninggalkan empat tingkatan

manusia, yaitu: (l) orang mukmin yang berhijratr, (2) kaum

Anshar, (3) Arab badui yang beriman tapi tidak berhijratr,

yang jika mereka minta pertolongan Nabi SAW.maka beliau

akan menolong mereka, dan jika beliau meninggalkan berarti

itu izin buat mereka. Namun bila mereka minta tolong

kepada Nabi SAW dalam masalatr agama, maka beliau wajib

menolong mereka. Ini berdasarkan firman Allatl, 4Li

,r!1':A13 yj{ A{tfU " (Akan tetapi) iita meretra

meminta pertolongan kcpadamu dalam (urusan pembelaan)

agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan." (4)

para tabi'in yang mengikuti dengan baik.7l3

16396. Kami diceritakan dari Al Husain bin Al Faraj, dia Lerkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkata, tentang firman-Nya, "Sesungguhnya

orang-orang yang beriman dan berhijrah...." batrwa

sesungguhnya Rasulullatr SAW wafat dengan meninggalkan

empat tingkatan orang, yaitu: (l) mukmin yang berhijrah, (2)

muslim yang tinggal di kampung-kampung mereka (badui),

(3) orang-orang yang menolong dan menyediakan tempat

713 As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (4lll7), dengan menyebutkannya

bersumber dari lbnu Al Mundzir dan Abu Syaikh dari Ibnu Abbas. Asy-

Syaukani dalam Fath Al Qadir (hal. 680).
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tinggal, serta (4) para pengikut mereka yang mengrkuti

dengan kebaikan."Tla

coc

jU K tfiri S L'6. {Llj Aq Wt CJG

@ 3gir::t;,6-ii
"Ailaptm ordng.orcmg yaflglrafir, sebagif,n mrl.:el<a meniadi

pelinfungbagi sebagim yanglairr. Jikol<mw (lwi para
rntslimin) tiilak nlelal<sulrarl<m apo ydrrg trzlah

dipeiarltahl<sn y'.j;lah ia4 niscaya al<an teiadiil<el<acaum di
rrrul<a bl.firri dm l<mtslerl<m yorrg besolr.o

(Qs. Al Anfaal [8]: 73)

rarrwir firman Auah: W!-f*.{,qj AqWS'u$:G
*it:,i3 6,ii jU K daopun orans-orans yans

kalir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yong lain
fika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah

diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kehacouan di muka
bumi dan kerusahan yang besar)

Abu Ja'far berkata: Allatr berfirman: Orang-orang yang

lrafir" kepada Allah dan Rasul-Nya. "Sebagian adalah wali bagi

sebagian yang lain." Artinya, sebagian adalah penolong sebagian

lainnya, dan lebih berhak untuk itu daripada orang-orang yang

beriman kepada Allatr dan Rasul-Nya.

7t4 Ibnu Abu Hatim dalaur tafsirnya(511742\.
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Kami sudah menyebutkan penafsiran orang yang mengatakan

bahwa maksud tersebut adalah, mereka lebih berhak dalam hal

warisan satu sama lain daripada kerabat mereka yang mukmin.

Selanjutrya kami sebutkan sisa pendapatyangmasih kami ingat:

16397. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Suffan menceritakan kepada kami dari As-Suddi, dari Abu
Malik, ia berkata, "Ada seorang laki-laki berkat4 'Apakah
kami akan mewariskan peninggalan kami kepada sanak

famili kami'? Lalu turunf*r uyut, i\15 ii{\N 'u-$Y
eJ-,h7 'Adapun orang-orang yang kafir, sebagian merekava.

menjadi pelindung bagi sebagian yang lain...'. "7r5

16398. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayatrnya" dari Ibnu Abbas, tentang firman

Arlah, ju K-t;t1fr {y1# M5t i# t#{',u-i?

* i1713 e$i "Adapun orang-orang yang ka/ir,

sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain.

Jika lcamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang

telah diperintahkan Allah itu, niscaya alcan terjadi
lcclracauan di mula bumi dan kerusakan yang besar."

Ayat ini turun berkenaan dengan hukum kewarisan orang-

orang musyrik yang ada dalam perjanjian damai.715

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(5ll74l) dan Al Mawardi dalan An-Nukat wa
Al Uyun (31334).
As-Suyuthi dalamAd-Durr Al Mantsur (41116).

7t5
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16399. Yrurus menceritakan kepadaku, dia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepadaku, dia berkata: Ibnu Zaid b€rkata,

tentang n*T Auah, d,dj i-K UWq $WGff,
V# & n; "dan (ter'hidap) orang-orang yang beriman,

tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kcwajiban sedikitptn
atasmu melindungi mereka, sebelum merekn berhijrah."
Sampai pada firmm-Nyq k it::t3 "kcrusakan yang
besar".

Dia berkata, "Dulunya, orang mukmin yang ikut hijrah tidak
saling mewarisi dengan omng mulmin yang tidak ikut hijralr"
meski mereka saudara kandung dan sama-sarna mukmin. Itu
karena orang yang memeluk agama Islam di negeri ini
(Madinah) masih sedikit, sampai akhirnya tiba penakltrkan

kota Makkatr dan terputuslah hijrah. Mereka pun saling
mewarisi kembali, seb4gaimana ditetapkan untuk karib

. kerabat. Nabi SAW bersabda, 'Tidok ada lagi hijrah setelah
pe.naHukan (Makkah)'. Beliau membaca aya! .(ijfi fijc
6-Jy';'5art gfl1;'i ti-+ O,#,Sl #

U;X&.-1;t {'ffi '...don orang-orang yang mempunyai

hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-

mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang
mubnim dan orang-orang Muhajirin, kccuali lcalau kamu

berbuat baik kcpada saudara-saudaramu (seagama). Adalah
yang demikian itu telah tertulis di dalam Htab (Allah)'. " (Qs.

Al Ahzaab [33]: 5)717

Ibnu Athilyah dalan Al Muharrar Al Wajiz Q1556), seda.gkan redalsi hadits,
"Tidak ada hijrah setelah penaklukan," disebutkan oleh Ath-Thabrani dalam lI
Kabir (3/309) serta Abdunazzaq dalam mushannakya(9712).

7t7
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Ada yang berpendapat batrwa maksud ayat ini yaitu, orang

kafir adalatr penolong bagi orang kafir yang lain, dan tidak dikatakan

mnknrin orang-oralg yang masih bermukim di negeri harbi (kafir

yang boleh diperangi).

Mereka yang berpendapat demikian adalah:

16400. Bisyr menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, \#t'u-it|
",#.iqil|lSoi"Adaprrnorang-orangyangkafi r,sebagion

mereka meniadi pelindung bagi sebagian yang lain," dia

berkata, *Ada orang yang berpikir untuk mengambil

keuntungan dari kaum muslim dan musyrik, dia berkata,

'Kalau kelompok ini yang menang maka aku akan bersama

mereka, dan kalau kelompok itu yang menang maka aku akan

bersama mereka'. Tapi Allah tidak mau mereka begitu,

sehingga Allah menurunkan ayat tersebut, dan menetapkan,

'Tidak boleh bertemu api seorang muslim dengan api seorang

musyrik (berperang) kecuali dalam kondisi bahwa si musyrik

ini membayar jizyohdan mengakui keberadaan kharaj'."7rB

16401. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada karni dari Ibnu Ishaq, ia berkata, "Allah

menganjtrkan kaum muslim urtuk saling berhubturgan,

maka Dia menetapkanwalayaft (perwalian) antara Muhajirin

dengan Anshar dan tidak menganggapnya ada pada mukmin

7rE Ibnu Athilyatr dalam Al Muhwru Al Wajiz Q1557) dan Ibnu Al Jauzi dalam

Zad Al Masir (3/386).
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' yang lain. Dia juga menetapkan perurralian orang kafir kepada

selrama kafir.'719

Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan firman
Auah, *ir::r3 ,f:!i j't4 fS tl$ {y,,Jiko kamu (hai
para muslimin) tidak melaksanakan aw yang telah diperintahkan
Allah itu, niscaya akan terjadi kckacauan di muka bumi fun
kerusakan yang bes&."

Sebagian berpendapa! "Artinyq kalau kalian 
-wahai 

orang-
orang beriman- tidak melakukan apa yang aku perintatrkan kepada
kalian berupa saling mewarisi antara Muhajirin dan Anshar atas dasar

hijratr dan iman tanpa melibatkan keluarga mereka dari kalangan Arab
muslim (yang tidak ikut hijrah) atau yang masih kafir, niscaya akan
terjadi fitnah. Maksudnya, akan ada bencana di bumi disebabkan itu,
serta akan ada kerusakan yang besar, berupa kemaksiatan terhadap

Allah.
-' 

Mereka yang berpendapat demikian:

1il02. Yunus menceritakan kepadakrl ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman Allab 4u3 $y *mo kamu (hai para
muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan

Allah itu," bahwa maksud lafazfn tidak melaksanokan apa
yang telah diperintahkan adalatr membiarkan mereka saling

mewarisi sebagaimana aturan lama (sebelunr hijratr).

3# ir33 ejfi ;3'zi:t $1 ,Nirroyo akan terjadi
kelacauan di muka bumi dan kerusalan yang besar." Dia

7re Ibnu Hisyam dalarn As-Sirah An-Nabawfiyah Q1332) dan Ibnu Abu Hatim
dalam tafsirny a (5 I 17 42).
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berkata "Rasulullatr SAW tidak pernah menerima iman

tanpa hijrah, dan tidak memasukkan orang yang beriman tapi

tidak berhijratr ke dalam kelompok mereka (mukmin yang

berhijratr)."720

16403. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas,

tentang firman Allah, "Adapun orang-orang yang kafir,

sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang

lain." Ini berlaku dalam hal warisan. Ufr 11-"lit, kalian

tidak melahtlmnnya," maksudnya adalah, jika kalian tidak

mengambil warisan sebagaimana yang diperintahkan Allah

kepada kalian. 3bU363 efii jU f3 "Nirroyo

akan terjadi fitnah dan kcrusalcan yang besar di mulca

bumi."72l

Pendapat lain mengatakan bahwa makna ayat ini adalatr, kalau

kalian tidak saling menolong antar kalian wahai orang-orang beriman,

maka akan terjadi fitnah serta kerusakan yang besar di'muka bumi.

Mereka yang berpendapat demikian adalatr:

16404. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata:

Mutrajirin dan Anshar ditetapkan sebagai ahli walayah

(memiliki perwalian) lantaran sahr agamq dan tidak ada

selain mereka yang mempunyai hak w alayah kepada mereka.

Sedangkan bagi orang-orang kafir, walayah mereka adalatt

120 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (31335).
721 Ibnu Abu Hatim dalarn tafsimya (5ll74l), dalam dua atsar yang berbedq

namun dengan sanad yang sama.

- 
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sesama orang kafir. Allah lalu berfirmarL, "Jilca kamu tidak

melal<sanalan (apa yang diperintahlcan itu) niscaya akan

terjadi fitnah dan kerusakan besar di mukn bumi."722 lht
terjadi bila walayah diberikan antara seorang mukmin

dengan seorang kafir. Setelah itu, hak kewarisan

dikembalikan kepada ulul arham.723

16405. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku, dia berkata: Ibnu Juraij berkata, tentang firman

Ailarr, *.t?i6r5 i;,ii ju gs t;'fi *!.u **t*
Iramu ftai para muslimin) tidak nelaksanaknn apa yang

telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi

kelracauan di muko bumi dan kerusakan yang besar."

Dia berkata, "Jika kamu tidak saling membantu dan

menolong dalam hal agama, niscaya terjadi fitnah dan

- 
kerusakan besar di muka bumi."724

Abu Ja'far berkata: Penafsiran yang lebih tepat untuk firman

Atlah, \# Lq;f, i# l#{ 'u-iii "Dan orans-orcmg tralir adalah

wali untuk satu'sama lain," adalah pendapat yang menyatakan batrwa

sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian lain, dan tidak

termasuk orang-orang yang beriman. Ini juga merupakan dalil tentang

Ada tambahan kata-kata, "Jika orang mukmin tidak diwalikan kepada sesama

mukmin tanpa menyertakan yang kafir, meski mereka masih bersaudara, maka
akan terjadi fitrah dan kerusakan di muka bumi, yaitu kerancuan antara yang
hak dengan yang batil, serta tampaknya kerusakan di muka bumi." Kalimat ini
ada dalam cetakan yang ada pada Syaikh Ahmad Syakir, dan ia
mendapatkannya dari As-Sirah An-Nabm'iyyah karya Ibnu Hisyam.
Ibnu Hisyarr dalam ls-,Sirah An-Nabaurfuah Q1332), dengan redaksi, "Kalau
orang mukmin tidak diwalikan...." Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al Uyun
(3t33s).
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3/3E6).
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keharaman seorang mukmin bertempat ttnggal di negeri lcafir harbi

serta tidak mau hijratr. Sebab, kata wali dalam batrasa Arab biasanya

dipergrurakan dengan arti penolong, penyokong, sepupu (anak

paman), dan orang yang senzuab. Kata ini tidak biasa digrrnakan untuk

arti pewaris, kecuali untuk makna bahwa dia menjadi 'orang

setelahnya, ymg akan menerima warisan dari yang bersangkutan, dan

ini merupakan makna yang jauh, meski kalimat ini mungkin saja

bermakna demikian. Mengartikan kalam Allah kepada makna yang

lebih dekat dan dikenal lebih utama daripada mengartikannya berbeda

dengan itu.

Bila demikian halnyq maka jelaslatr batrwa penafsiran yang

paling utama untuk firman Allah, "rl'i:rj ,Sii -l.U K|j7i$1.
39 "Jika kalian tidak melatrsanakannya niscaya akan terjadi

fitnah dan kcrusakan besor di muka bumi, " adalah, jika kalian tidak

melaksanakan apa yang diperintatrkan kepada kalian, berupa saling

menolong dalam hal agama, niscaya terjadi fitnah di muka bumi. Itu

karena awal ayat ini adalatr firman Allah, "Sesungguhnya orang-

orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan

jiwanya pada jalan Allah.... " yang berisi seruan Allatt agar bersama

membela agama, dan inilah awal topik pembicaraan, sehingga

akhirnya pun harus selaras.

rfrf{l

\jti;r5$ N W o\r34{'lGtK'V(6Jr'
@ ?f ss;T# {\k-l#A # i4 t Y6;
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" D on or drlg- or cmg y dfi g b qiman dmt b erhiir ah s erta

beiihad pado ialan Nlah, dan armrg-orong yolr.g memberi

ternpat l<.edianan dmt mentberi pertnlongmt (kePada orcmg.

or cmg Nlulraiirin), mu elu ilatlalh ar ang- u olrlg y olrrg b endr -

benar berimmr. Merel<a menpuoleh amfiman dmr rezeki
(nilcmat) ya.ng mtrlia."

(Qs. Al Anfaal [8]: 74)

rarrwil fir4.n1n Allah: ,yQ C\W) VAftlE( 6jf)
?t35t"-,1fr {V i;",tt e'ag-i i7; r;r: i$i; gI lno"
orang-orong yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan

Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan

memberi pertolongan [kepada orang-orang MuhajirinJ, mereka

itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh

ampunan dan rezeki [nikmatJ yang mulia)

Abu Ja'far berkata:Maksud firman-Nya, "Dan orang-orang

yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan

orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi

pertolongan," adalah, memberi pertolongan kepada Rasulullah SAW

dan para Muhajirin, serta menyokong perjuangan mereka dengan

menolong agama Allah. Merekalatr orang-orang yang beriman kepada

Allah dan rasul-Nya dengan keimanan yang benar, bukan seperti

orang yang beriman tapi tidak mau berhijrah dari negeri musyrik serta

lebih memilih tinggal di tempat-tempat kaum musyrik, serta tidak ikut

bertempur bersama pasukan kaum muslim.

orl| 
$ "Mereka memperoleh ampunan," Maksudnya adalah,

mereka akan mendapat penutupan dosa dari Allah dengan urmpunan

dari-Nya.
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rtz l:,
fS u)l: "Rezeki yang mulict" maksudnya yaitu, mereka

memiliki makanan di swga yang enak dan mulia. Artiny4 makanan

ittr tidak akan berubah menjadi ampas dalam perut mereka, melainkan

menjadi keringat yang mengalir layaknya minyak kesturi.

Ayat ini mengabarkan kebenaran firman Allah, # ,Lit
V '$J "sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang

lain," Juga firman-Nya, "Kamu tidak mempunyai kcwajiban sedikit

pun untuk menolong merekn. " Batrwa maksud dari kata walayah yarlrg

ada dalam kedua ayat ini adalah pertolongan dan sokongan, bukan

warisan, karena Allah memberikan pujian kepada Muhajirin dan

Anshar, serta menginformasikan keadaan mereka di sisi A[ah, bukan

keadaan orang yang tidak hijrah, yang tertuang dalam firman-Nya,

ir SAtt-6;t;n:.ir.5:6 fi\ # c\W.rti;.6tAc 65r,
?$ 3:;',1fr { g 3h$ ';6on orong-orans yang beriman dan

berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang

memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang-

orang Muhajirin), mereka itulah orang-orang yang benar-benar

beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki (nikmat) yang

mulia. "

Andai yang dimaksud oleh ayat sebelum ini adalah masalah

warisan antar merek4 maka ayat ini tidak akan disebutkan di sini,

juga tidak akan ada anjuran untuk senantiasa melaksanakan kewarisan

seperti yang diperintahkan. Dengan benarnya penafsiran ini, maka

tidak ada nasilch danmansulh dalam ayat ini.

occ
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' K4,14i6 #'b3q$ V;w i(, L, rltt;'uJv

,* &,'ui ty";l S O "{..65 # r(i'ii't}t+'
?) t/
'a'upl"

" D an or cmg- or olrlg y dng b erimm s e su.dah itu l<erwdiart
b erhiir ah sqta b erjihad b er s amanrut mal<.a or ang. or ang iht

terntasttk golongannw (iuga). Orang.orang ydrrg
rnanfuinyai lruhtngan l<,erabat itu sebagianrrya lebih berhak

t erhadap s e s drndny a ( dmip ada y mW but<sn ker ah at) di
dalarn kitab Nlah. Seszngguhnya y'Jlah Maha Mengetalwi

segalo sesuotu."

(Qr. Al Anfaal [8]: 75)

. Takwir firman Anah: F1r'bw vS,36. Lngt;i$s
"K, €$;Yt (Dan orang-orang yang beriman sesudah itu hemudian

berhijrah serta berjihod bersamamu maka orang-orang itu
termasuh golonganmu [jugaJ)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Orang-orang yang

beriman" Artinya, beriman kepada Allah dan rasul-Nya setelah datang

penjelasan dari-Ku berupa hak walayatr antara Mtrhajirin dan Anshar

dan tidak lagi antara mereka dengan kerabat mereka yang beriman tapi

belum berhijrah sampai mereka ikut juga berhijrah.

VW "Kemudian berhijrah," maksudnya hijrah dari negeri

kafir ke negeri Islam. !S:; bW "Dan mereko berjihad bersama

lralian," wahai kaum mukmin. "fu 
4!A "Maka merelm adalah

bagian dari kalian. " Maksudnya adalah dalam hal walayah, kalian
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wajib menolong mereka dalam urusan agama, termasuk pula dalam

hal warisan, sebagaimana ditetapkan untuk kalian, dan itu berlaku

saling timbal balik antar kalian. Hal ini senada dengan riwayat berikut

ini:

1,6406. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata,

"Kemudian masalah warisan dikembalikan kepada keluarga

seketurunan antar mereka. Allah berfirman, ggC i55
6,55 #,,c;'J\ ljfr' :Sn 4i6'& ir:'is, Yw tx.
;i $ C 'Dan orang-orang yang beriman sesudah itu

kemudian berhijroh se:rta berjihad bersamamu maka orang-

orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang

mempunyai hubungan kcrabat itu sebagiannya lebih berhak

terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di

dalom kitab Allah'. Maksudnya adalah dalam hal warisan. 'i!

W ti;L g, ',jri\ "sesungguhnva Allah Maha Tahu

tdhadap s e gala sesuatu'. "725

rakrrit firman Allah: "fi 6g ,#,15-JJq 4t:'.J\\jr+,

W ,i' K '.{\ Ly {o*ogrirs yoog mempunyai hubungan

kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya [daripada
yang bukan kerabatJ di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah

Maha Mengetahui segala sesuatu)

Abu Ja'far berkata: Allah menerangkan bahwa orang yang

punya hubungan kekerabatan (ratrim), maka masing-masing dari

mereka saling mewarisi jika mereka memang termasuk kelompok

r25 Ibnu Hisyam dalam As-Sirah An-Naban $yah Q1333).
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keluarga yang sudah ditentukan Alrah dalam hal bagiannya. Mereka
lebih utama mendapatkan hak warisan dibanding orang yang mengikat
perjanjian atau ada hubungan walayah.

fi $ e "Di dalam kitab Allah,,, maksudnya adalatr dalam
hukum ketentuan dari Allah yang telatr ditulis dalam Lauh Mahfuzh
dan sudah diputuskan dalam qadha-Nya.

'* ,ttr gr';rt L\"srrurgguhnya Atlah Maha mengetahui
segala sesuatu," maksudnya adalatr, Allah Maha Tahu mana yarry
terbaik untuk hamba-Nya dalam urusan warisan, dan itu hanya
diberikan kepada orang yang mempunyai hubungan nasab dan
kekerabatan, serta tidak kepada orang dengan hubungan walayah dan
perjanjian, serta hal-hal lain secara keseluruhan. semua itu tidak ada
yang tersembunyi dari pengetatruan Allah.

Senada dengan apa yang kami sampaikan ini, juga
disampaikan oleh para ahli tafsir, antara lain:

16407. Ahmad bin Al Miqdam menceritakan kepada kami, ia
berkata: Al Mu'tamir bin sulaiman menceritakan kepada
kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada karni, ia
berkata: Qatadah menceritakan kepada kami, ia berkata,
'oSeorang Arab badui tidak mewarisi seorang Muhajir,

6-,# \ffWtr ^'t "i, BW::.l' l.*
metnpunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak
terhadap sesamanya (daripada yang bukan kcrabat) di
dalam kitab Aaah. sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
segala sesuatu'. " (es. Al Anfaal [g]: 75).726

Ihnu Athilyatr dalan Al Muharror Ar wajiz e/ss7) dan As-suyuthi dalarrt Ad-
Durr Al Mantsw (4/tl}).
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16408. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mu'adz bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ibnu Aun menceritakan kepada kami dari Isa bin Al
Harits, bahwa saudaranya yang bernama Syuraih bin Al
Harits mempunyai seorang budak wanita yang melahirkan

seorang anak perempuan. Ketika anak perempuan itu dewasa,

dia pun menikah dan melahirkan seorang anak laki-laki.

Budak wanita ini lalu meninggal dunia. Syuraih bin Al Harits

kemudian bersengketa dengan anak laki-laki tersebut, dan

mereka minta keputusan Syuraih Al Qadhi tentang

warisannya. Syuraih bin Al Harits berkata, "Dia tidak

memprmyai hak warisan, sesuai dengan kitab Allah." Tapi

Syuraih Al Qadhi justru memberikan hak warisan kepada

anak itu, dan berdalil dengan ayat, 6ifi1$5# +ti\iijfi
;{ 60 " Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat

itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesatnanya (daripada

yang bukan kcrabat) di dalam kitab Allah."

Maisarah bin Yazid lalu pergi menghadap Ibnu Az-Zubair

untuk melaporkan keputusan Syuraih Al Qadhi tersebut. Ibnu

Az-Zubur pun menulis surat kepada Syuraih: Maisaratr

mengabarkan kepadaku bahwa engkau memutuskan begili
dan begini, serta berdalil dengan ayat, '$5 # )a;.'J\'$frt-.e .ra
;"\ $0 ,iifr,"Orang-orang yang mempunyai hubungan

lcerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya

(daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah."

Padahal bukan demikian maksud ayat itu. Ayat ini turun

lantaran ada orang yang membuat perjanjian dengan orang

lain dan isiny4 *Aku akan mewarisimu, dan kamu

mewarisiku." Lalu turunlah ayat ini, 15 # 4(j'.Ji'\]*
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;f SO u?:n "orang-orang yang mempunyai hubungan

lrerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya

(daripada yang buknn kerabat) di dalam Htab Allah. "

DiaDra kemudran membawa surat itu kepada Syuraih, tapi
Syuraih berkata, W. O* ql;if maknanya adalah ia enggan

kemudian membawa kepada Syuraih,

membatalkan keputus anrry u.7 
2'

16409. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata:
Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, ia
berkata: Isa bin Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata,

"Syuraih bin Al Harits mempunyai seorang sariyyah (budak

wanita yang didapatkan dari hasil perang)....,' Lalu ia
menyebutkan hadits yang senada dengan yang tadi, hanya

saja di dalamnya berbunyi, "Ia biasanya berjanji dengan

orang lain, 'Kamu mewarisi aku dan aku mewarisimu.,
Namun ketika turun ayat tersebut, hal itu pun
ditinggalkan."T28

Demikianlatr akhir tafsir suratr Al Anfaal. Segala puji hanya
bagi Allatr, dan shalawat kepada tuan kami, Muhammad, serta seluruh
keluarga beliau.

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dalam As-sunan elssT) dan As-suyuthi
dalanAd-hm Al Mantsur (4/l l8).
Diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dalam Syarh Ma'ani Al Atsor (4/39g).

7n
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SURAH AT,TAUBAH

Tat$vil dan tafsir dari suratr yang disebutkan di dalamnya kata

at-taubah' 
ooo

@'-{Fi'i i "ic ir-$ JyA{i i't'.;i iV
'"&'ifr o# b'56 rfi;r, fr l35 q$i\ o1 L;

'uf3l6*'ii
.(Inilah pemyataan) penutusanfufuungan ddri Nldh dnrl

Rasnl,Ny a (yarrg dihadf,pl<frn) lrepdda ordng'orcmg

rrnsyrikin yang l<$rru (l<nfirl rrnalimin) telah mengadal<mt

p cri aniian (dengan mu el<a) . Mdllvl- b ei alanlah l<flittu (l<ntff.

nrusyrikin) di rrntl<nbwni selanw empatbulart dmt

l<etalruilah bahw a serunggulmy a l<nnru tidak al<frrJ dapat

melemahl<nn Nlah, df,n ses'urrgrultrrya Nlah menghhul<mt

ototrrg-urotrugl<afir."

(Qs. At,Taubah [9lz 1.2\

Abu Ja'far berkata: Maksud lafazh .A;l; iIl 'i ii!
"Pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya," adalatr, ini adalah

pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya.
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Jadi, latazcr- ii$ a"g* i,rab marfu, karena ada yang
*o!!N yaitu ?+ "Ini adalah.' Iil sama dengan firman Allah, ,,j;
W:I "Ini adalih surah yang Kami turunkandra. ,,(es. An-Nuur [24]:
1)

Tidak bisa disalahkan kalau ada yang berpendapat bahwa katalrifi martu'lantaran adanya 'a'id (pengulangan) dari penyebutannya
dalam kalimat, i"r-r-51 JL,,Kepada orang-orang yang kolian telah
rnengadakan perjanjian te:rhadap merelca," maka ini dijadikan sebagai
kalimat ma'rifah (kalimat definitifl yang membuat marfu' kalimat
setelatrnya" yang telatr menjadi kata sambungannya sendiri, yaitu
kalimat ."$tr;, 8l 'iJuga sebagu ma'ri.fuh, sehingga kalimat ini
berarti ada pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada
orang-orang yang telah mengadakan perjaqiian dengan kalian dari
kalangan musyrik.

Meski demikian, pendapat pertama lebih aku senangi, karena
kebiasaan orang Arab adalah menyembunyikan penyebutan yang
sudatr diketatrui, baik dia ma'rifah maupun nakirah. Termasuk di
dalamnya kata r.ii dan oii. Bila menyebutkan sesuatu yang sudah
jelas bendanya dan ,.r*tu itu bagus 

-misalnya- 
maka mereka hanya

berkata, tihtj ,"o:; "Bagus, demi Allah!,, Namun bila sesuatu itu jelek
maka mereka cukup berkata, ,1t, ,4 .,Jelek, demi Allah!,,
Maksudnya, "ini bagus" dan "ini jeiek". Oleh karena itu, aku memilih
pendapat yang pertama.

Auah berrirman, 6Fi'i i#tj\ 4-.4;6 3l'io,ifi*(Inilah pemyataan) pemutusan hubungan dari Allah dan Rasur-Nya
(yang dihadapkan) lcepada orang-orang musyrikin yang lcamu (rraum

muslimin) telah mengadalcan perjanjian (dengan mereka). " Artinya
adalah pemutusan hubungan antara orang-orang musyrik yang
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mengadakan perjanjian dengan Rasulullah SAW, karena perjanjian

apa pun yang diadakan antara kaum muslim dengan kaum musyrik,

hanya dikoordinir oleh Rasulullah SAW atau yang ditunjtrk oleh

beliau. Tapi di sini diucapkan kepada kaum mukmin, karena mereka

sudah tahu maknanya. Wi pulq perjanjian yang dibuat oleh

Rasulullatr SAW juga mengikat umatnya.

Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai siapa yang

diputuskan hubungannya oleh Allah dan Rasul-Nya ini, dan diizinkan

untuk bertebaran di muka bumi selama empat bulan.

Sebagian ahli berpendapat batrwa ada dua kategori orang

musyrik:

Pertama, masa perjanjiannya dengan Nabi SAW kurang dari

empat bulan. Mereka dibolehkan bebas selama empat bulan.

Kedua,lama perjanjian mereka dengan Rasulullatr SAW tidak

ditentukan, maka kemudian dibatasi hanya sampai empat bulan ke

depan. Setelah itu akan diadakan p€rilg, yang dilakukan oleh Allah,

Rasul-Nya, dan kaum mukmin.

Mereka boleh membunutr orang kafir di mana saja mereka

temukan, atau menawan mereka sampai orang kafu ini bertobat.

Riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

16410. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata:

Rasulullah SAW menugaskan Abu Bakar Ash-Shiddiq RA

sebagai pimpinan rombongan ibadatr haji pada tahun

kesembilan. Dia bertugas mengatur pelaksanaan haji orang-

orang. Sedangkan kaum musyrik berada di rumah-rumah

mereka pada tahun haji mereka. Abu Bakar keluar beserta
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kaum muslim yang bersamanya waktu itu. Kemudian
turunlah surah yang membatalkan perjanjian antara

Rasulullah SAW dengan kaum musyrik.

Di antara perjanjian yang harus dipegang teguh oleh beliau
dulu+ perjanjian dengan mereka adalah tidak boleh ada yang

menghalangi siapa pun yang ingin datang ke Baitullah, dan

tidak boleh menciptakan suasana menakutkan pada bulan-
bulan haram. Perjanjian itu berlaku umum untuk beliau dan

seluruh kaum musyrik.

Ada pula beberapa perjanjian antara Rasulullah SAW dengan

beberapa suku Arab yang berlaku khusus antar mereka,

sampai jangka waktu tertentu. Lalu turunlah ayat yang

menjelaskan itu dan siapa saja yang mengkhianatinya dari
kalangan munafik pada perang Tabuk. Juga tentang ucapan-

ucapan yang keluar dari mereka. Allah membuka rahasia

beberapa kaum yang tadinya menyembunyikan apa yang
mereka tampakkan. Ada yang disebutkan kepada kita siapa

mereka dan ada pula yang tidak.

Allah pun berfirmarr, 'si i* r-ii JL4;; ;f iii!
@ |fpi *llnrlah pernyataan) pemutusan hubungan dari
Allah dan Rasul-Nya (yang dihadaplcan) trcpada orang-orang
musyrikin yang lcamu (kaum muslimin) telah mengadalan
perjanjian (dengan mereka)." Artinya, untuk mereka yang

ikut perjanjian umum, baik dari kalangan musyrikin maupun
suku-suku Arab. fr\ ",35 g;*i ,, 1;# ,Matra

berjalanlah kamu sekalian selama empat bulan...." Sampai
ayat, iliiW U"nt;'i1'"6 "iot**oryo Auah dan
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Rasul-Nya berlepas diri dari kaum musyrikin." (Qs. At-
Taubah [9]: 3) Yaitu berlaku setelatr haji ini.72e

Pendapat lain mengatakan batrwa itu merupakan bentuk

pengunduran dad Allah, dengan membolehkan mereka

berkeliaran selama empat bulan bagi kaum musyrik yang

memiliki perjanjian dengan Rasulullah SAW. Adapun bagi

mereka yang tidak punya perjanjian dengan Rasulullatr SAW

maka, waktu bagi mereka adalah lima puluh malam, dimulai

dari tanggal 20 Dzul Hrjjatr dan keselurutran bulan

Muharram.

Mereka berkata" "Dianggap demikian karena batas akhir

masa tenang bag yang tidak ada perjanjian dengan mereka

adalah sampai berakhirnya bulan haram, sebagaimana firman

Auah, i;#tt r; 'r<r:liijl3t rA 'A'li'#69
'Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, mako

bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu

jumpai mereka... '. " (Qs.At-Taubatr [9]: 5)

Mereka berkat4 "Pengumuman tentang terputusnya

hubrurgan dari Allah dan Rasul-Nya ini dilakukan pada hari

haji besar (Haji Akbar), yaitu pada hari Nahr (tanggal l0
Dzul Hijjah)."

Ini menurut pendapat sebagian orang. Sedangkan pendapat

lain mengatakan bahwa itu adalah pada hari Amfah (tanggal

9 Dzul Hijjah), dan itu berarti tepat lima puluh hari.

Sementara itu, pengrurduran empat bulan lainnya hanya

berlaku untuk mereka yang mempunyai perjanjian dengan

2' Ibnu Hisyam drdram As-Sirah An-Nabawiyyah(4/lt8).
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Rasulullah SAW, dimulai sejak turunnya surah Bara'atr (At-
Taubah) ini. Mereka mengatakan bahwa suratr ini turun pada

awal bulan Syawwal, sehingga batas akhir mereka boleh

aman adalah berakhimya bulan-bulan haram.

Sebagian dari mereka yang berpendapat seperti ini juga

mengatakan bahwa permulaan waktu aman bagi kedua pihak

-yang 
mempunyai perjanjian dan yang tidak- adalah sama,

dan yang berbeda adalah batas akhir bagi yang memiliki
perjanjian yaitu empat bulan.

Mereka yang berpendapat seperti ini di antaranya adalatr:

164ll. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas,

tenrang firman Allah, U i"O it-lt $,A{tt ;tl'iii!
fr\"^J;5 d.ii j-1;- 

' ;r @ ',r(;:i;lhttoh pernvataan)

pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya (yang

dihadapkan) kepada orang-orang musyrikin yang kamu

(lraum muslimin) telah Mengadakan Perjanjian (dengan

mereka). Malca berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di muka

bumi selama empat bulan."

Dia berkata, "Batas akhir perjanjian dengan orang-orang

yang memiliki perjanjian adalatr empat bulan. Mereka boleh

bepergian ke mana saja mereka suka. Bagi mereka yang tidak
punya perjanjian, maka batas waktunya dimulai sejak hari

Nahr sampai berakhirnya bulan-bulan Haram, dan itu selama

lima puluh malam. Ketika bulan Haram sudatr berakhir, maka
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Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk meletakkan pedang

kepada orang-orang yang memiliki perj anjian."73o

16412. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, dia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayalrnya, dari Ibnu Abbas, ia berkat4 "Tatkala

turun ayat, ;tf iiiv sampai ayat, $-#i "*'iir"&maka itu artinya pemutusan hubtrngan kepada orang-orang

musyrik yang tadinya mempunyai perjanjian sejak turunnya

ayat itu. Batas waktu lepasnya perjanjian kepada orang-orang

yang tadinya mempunyai perjanjian sebelum turunnya s.irah

Bara'ah (At-Taubah) adalah empat bulan. Mereka

dipersilakan untuk bertebaran di muka bumi dengan aman.

Sedangkan untuk orang-orang musyrik yang tidak punya

perjanjian, maka batas waktu aman mereka adalatr sampai

berakhirnya bulan-bulan haram, dan lama ?xias? baakhiniya

bulan Haram dengan diumumkannya strah ini adalah lima

puluh malam (dua puluh pada bulan Dzul Hijjah dan tiga

puluh pada bulan Muharram)."

Firman-Nya, 'g 'i"\i'# 6y "Dan jilca bulan-bulan

haram itu sudah habis," sampai firman-Nya, '# 1tJ/it6

)C; 
'H"Don siapkan tempat pengintaian untuk

mereka." Maksudnya adalatr, tak ada lagi orang musynk

yang punya perjanjian dan jaminan keamanan pzsca turunnya

surah Bara'atr (At-Taubah). Sedangkan lama waktu yang

diperuntukkan bagi kaum musyrik yang memiliki perjanjian

R0 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (6/1746).
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adalah empat bulan sejak diumumkannya surah ini, yaitu
sampai sepuluh hari pertama bulan Rabi'ul Akhir.73r

16413. Aku diceritakan dari Al Husain bin Faraj, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman
menceritakan kepada kami, ia berkata: Alar mendengar Adh-
Dhahhak berkata" tentangfrman Allatr, JVn/i ;tl'iiili'6Fi A i'* i-71 *grrtot pernyataan) pemutusan

hubungan dari Allah dan Rasul-Nya (yang dihadaptran)

kepada orang-orang musyrikin yang kamu (traum muslimin)
telah mengadakan perjanjian (dengan mereka)." Maksudnya
adalatr, sebelum turunnya suratr Bara'atr (At-Taubatr),

sekelompok orang dari kalangan musyrik Makkah dan

lainnya mengadakan perjanjian damai. Lalu turunlah
pemutusan perjanjian itu dari Allah, (Allah seolatr

berfirman), "Pemutusan perjanjian dari Allah kepada semua
. lauw mtuyihyang telah mengadakan perjanjian denganmu

(Muhammad). Afu mernberikan tnasa tenang buat mereka

selama empat bulan, merelca boleh berkeliaran kc mana saja
mereka sulca dengan arnan."

Masa tenggang waktu bagi yang tidak mengadakan
perjanjian dengan Rasulullatr SAW adalah sampai

berakhirnya bulan Haram, sejak diturunkkan suratr Bara'atr
(At-Taubah) pada hari Nah. Semuanya berjumlah lima puluh

malam, dua pultrh malam pada bulan Dzul Hijjah dan tiga
puluh pada butan Muhanam. Jika bulan-bulan Haram sudah

selesai, maka Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk

731 Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al wajiz e/g dan Abu Halyan datam Al
Bahr Al Muhith(5/366).
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mengangkat senjata, memerangi mereka sampai mereka mau
masuk Islam. Masa batas waktu bagi yang tidak memiliki
perjanjian dengan Rasulullah SAW adalah lima puluh
malam, dimulai sejak hari Nahr (tanegal lO Dzul Hrjjah)
sampai lima puluh malam berikutrya. Sedangkan bagi
mereka yang memiliki perjanjian, maka waktu aman mereka
adalah empat bulan, dimulai sejak hari Natr sampai tanggal
10 Rabi'ul Akhir.732

L6414. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari Qatadatr, tentang firman Allah, $tl'iiili
.rVtr;, "Pemutus-an hubungan dari Atlah dan rasul-Nya.,,

sampai uyut, $ -^:4v6'u-ii 4: ,,Dan beritah trabar
gembira kepada orang-orang yang kafir itu dengan adzab
yang pedih." Dia berkata, "Diceritakan kepada kami batrwa

Ali memanggil dengan senran adzarr, dan yang menjadi
pimpinan haji adalah Abu Bakar. Itu adalah tatrun

dilaksanakannya haji oleh kaum muslim dan musyrik.
Setelah itu, kaum musyrik tidak lagi melaksanakan ibadah

haji.

Firman Allah, idr:5i U i ":r; f,,isampai firman-Nya,

i:Y 4lj, fto ditufukan kepada kaum musyrik yang mengikat
perjanjian dengan Rasulullah SAW di Hudaibiyah. Masa

berlaku perjanjian mereka akan habis empat bulan setelatr

haxi Nahr, dan Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk
menyelesaikan masa perjanjian dengan mereka sampai batas

732 Ibnu AI Jauzi dalam zad Al Masir (31394) secara ringkas, juga dalam Nasikh At
Qur'an wa MansuWtulw secara ringkas pula. Ibnu Athiyyah dalam At Muharrar
Al Wajiz (314).
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wakm yang disepakati. Sedangkan bagi mereka yang tidak

ada perjanjian dengan beliau, maka masa amannya adalah

sampai selesainya bulan-bulan Haram. Setelah itu, mereka

akan diperangi sampai mengucapkan kalimat laa ilaaha

illallaah wa anna muhammadan rasuulullaah (tiada tuhan

selain Allah dan Muhammad adalatr utusan Allah). Tidak ada

yang diterima dari mereka selain itu.733

16415. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, dia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari

As-Suddi, tentang ayat, '6i it*i-$t 6y"Uf;t ;f iii!
'4#i *Qnilah pernyataan) pemutusan hubungan d.ari

Allah dan Rasul-Nya (yang dihadapkan) kcpada orang'orang

musyrikin yang lcamu (lroum muslimin) telah mengadakan

perjanjian (dengan mereka)," dia berkata, *Ketika ayat ini

firrun, semua orang musyrik yang mengadakan perjanjian

dianggap selesai perjanjiannya, dan tidak ada lagi perjanjian

setelahnya kecuali yang masa berlakunya masih ada. 1j,.-$
;A'-^aj ,"$ ,-2'Malca berialanlah kamu sekalian selama

/t
empat bulan...l Itu bagi yang masa perjanjiannya dimulai

dari sepuluh Dzul Hijjah dan Muharram, Shafar dan Rabi'ul

Awwal, ditambah sepuluh hari Rabi'ul [t41r1t.::734

16416. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ma'syar

menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin

Ka'b Al Qruazhi dan lainnya menceritakan kepada kami,

Makna senada Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al lJyun (3/337) dari Al Hasan,

Qatadah, dan Mujahid.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(6lfiaQ.

733

731
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mereka berkata, "Rasulullah SAW mengirim Abu Bakar

sebagai amir pada musim haji tatrun ke-9. Beliau juga

mengutus Ali bin Abu Thalib RA untuk membacakan tiga

puluh atau empat puluh ayat surah Bara'ah (At-Taubatr). Dia

membacakannya kepada orang banyak. Dia juga memberi

mrra aman selama empat bulan waktu kepada kaum musyrik.

Dia membacakan surah Bara'ah (At-Taubah) kepada mereka

pada hari Arafah, batrwa masa tenang bagi kaum musyrik

adatah dua puluh hari pada Dzul Hijjah dan Muharram, Shafr

dan bulan Rabi'ul Awwal, serta sepuluh hari Rabi'ul Akhir.

Dia membacakan kepada mereka di rumatr-rumah mereka

dan berkata, 'setelatr tahun ini jangan sekali-kali ada orang

musyrik yang melaksanakan ibadah haji, dan tidak ada lagi

yang boleh thawaf (mengelilingi Ka'bah) dalam keadaan

telanjang'."735

16417. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsar:r menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang ayat, gi*t e \-ti'

,*l 
'SS "Malca berialanlah kamu sekalian selama empat

bulan...." Maksudnya adalatr dua puluh hari pada bulan Dzul

Hljjah, Muharram, Shafr, Rabi'ul Awwal, dan sepuluh hari

pada bulan Rabi'ul Akhir. Sampai disitulah masa berlaku

perj anj ian dengan mereka.736

Ibnu Katsir dengan redaksi yang sama (61137). Diriwayatkan pula dengan

makna senada otJn at-Tirmidzi (391), Ad-Darimi dalam sunannya(21237\, dan

Al Baihaqi dalam As-Sunan (9 D24).
Abdurrazzaq dalam tafsirnya (21133), Suffan Ats-Tsauri dalam tafsirnya (hal.

123), dan Ibnu Al Arabi dalam /hkam Al Qur'an (l/368)'
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16418. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Najih menceritakan

kepada kami dari Mujatrid, tentang ayat, ,4iv ;i l;ii|
"Pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya," kepada

orang-orang yang mengadakan perjanjian, yaitu Khuza'atr,

Udlij, dan siapa saja yang mengadakan perjanjian, baik dari

kalangan tersebut maupun orang lain. Rasulullah SAW
kembali dari Tabuk selesai perang dan beliau ingin
melaksanakan ibadatr haji, tapi kemudian beliau bersabda,

"Ada orang-orang musyrik yang thavtaf dalam kcadaan

telanjang, dan aht tidak suka melaksanalan haji kccuali hal
itu tidak ada lagi."

Akhirnya beliau mengutus Abu Bakar dan Ali untuk

memimpin orang-orang thawaf di Dzul Majaz, dan dengan

kebebasan yang mereka miliki sesuai perjanjian. Dia lalu
mengumumkan kepada para peserta perjanjian bahwa mereka

bisa aman selama empat bulan, yaitu empat bulan haram

yang akan selesai, dua puluh hari pada bulan Dzul Hijjah,
sampai tanggal sepuluh Rabi'ul Akhir. Setelah itu, tidak ada

lagi perjanjian damai dengan mereka. Dia juga

mengumumkan bahwa orang-orang itu akan diperangi,

kecuali mereka beriman.

16419. Al Qasim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, dia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman
Auarr, s,Fr'i i#i|$ 4"aii 31'nzoifi"1rnitoh
pernyataan) pemutusan hubungan dori Allah dan Rasul-Nya
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(yang dihadaplmn) kepada orang-orang musyridn yang

lmmu ]caum muslimin) telah mengadalcan perjaniian (dengan

mereko)," ia berkata, "Pemegang perjanjian itu adalah

Mudlij (bani Mudlij) serta suku-suku Arab yang mengadakan

perjanjian dengan mereka, serta siapa saja yang memiliki

perjanjian. Rasulullah SAW kembali dari Tabuk ketika

selesai dari perangnya dan ingin menunaikan ibadah haji.

Tetapi beliau berkata, 'Di Baitullah ada orang-orang

musyrik yang thawaf dalam keadaan telaniang, sehingga aht

tidak sula pergt haji sampai perbuatan semacam itu tidak

ado lagi.'

Akhimya beliau mengutus Abu Bakar dan Ali untuk

memimpin orang-orang thawaf di Dzul Majaz, dan dengan

kebebasan yang mereka miliki sesuai perjanjian. Dia lalu

mengumumkan kepada para peserta perjanjian bahwa mereka

bisa aman selama empat bulan, yaitu empat bulan haram

yang akan selesai, dua puluh hari pada bulan Dzul Hijjah,

sampai tanggal sepuluh Rabi'ul Akhir. Setelah itu, tidak ada

lagi perjanjian damai dengan mereka. Dia juga

mengumumkan bahwa orang-orang itu akan diperangi,

kecuali mereka beriman. Pada saat ifu, semua orang beriman,

dan tak ada satu pun dari mereka yang terluka."

Dia berkata lagi, "Ketika ia pulang dari Tha'if, ia berlalu

dari kesegeraannya itu, lalu berperang di Tabuk ketika telatt

sampai ke Madinah."737

Ada yang berpendapat batrwa permulaan dan akhir dari

perjanjian ini berlaku untuk semua kaum musyrik, dan batas waktunya

" Muiatrid dalam tafsinrya (ll27l) drm Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611746).
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sama' yaifu sampai berakhirnya bulan Muharram. Mereka yang
berpendapat demikian antara lain:

16420. Muhammad bin Abdul A'ra menceritakan kepada kami, dia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dari Az-Zvbn, tentang firman Allah SWT,

i.SS q6i1O1;4 ,,Maka 
berjatantah kamu setratian

selama empat bulan.... " Dia berkata, ..Ini turun pada bulan
syawwal, dan keempat bulan yang dimaksud adalah
Syawwal, Dzul Qa'datr, Dzul Hliiah, dan Muhan*r.::738

sebagian berpendapat batrwa pemberian batas waktu dari
Allah sampai empat bulan bagi kaum musyrik bisa bebas

berkeliaran di muka bumi, hanyalah untuk mereka yang
punya perjanjian damai dengan Rasulullah SAW, yang masa
perjanjiannya itu kurang dari empat buran. sedangkan
mereka yang memiliki perjanjian sampai masa waktu lebih" dari empat bulan" maka Allah memerintatrkan unt,k
menyempurnakan masa perjanjian itu dengan mereka.

Riwayat yang menyatakan demikian adalatr:

16421. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Mutrammad bin Tsa,r menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, ia berkata: Al Kalbi berkata, .,Masa berlaku
empat bulan itu hanya untuk mereka yang masa
perjanjiannya dengan Rasulullah SAW kurang dari empat
bulan. Bagi mereka, hartrs ditangguhkan sarnpai empat bulan.
Sedangkan yang masa perjanjiannya lebih dari itu, maka

73t Abdurrazzak dalam tafsimya e/133),Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari (ll3lg),
.A'n-Nuhhas dalam nasikrrnya (hal. 163), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(611747), dan Al Baghawi dmdram Ma'alim At-Tanzit e/5).
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harus diteruskan sampai selesai, sebagaimana disebutkan

dalam firman-Nya, 'Makn penuhilah perjaniian dengan

mereka sampai batas w aldunya'. "739

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat adalatr yang

menyatakan bahwa pemberian batas waktu yang Allah berikan selama

empat bulan dalam firman-Ny4 i'-^AS 6'ii O\;4 "Maka

berjalanlah kamu sekalian selama empat bulan...." hanya berlaku

untuk mereka yang berusaha mengalatrkan Rasulullatr SAW dan

melanggar perjanjian sebelum habis masa berlakunya. Sedangkan

mereka yang menepati perjanjian, tidak mengkhianati, dan tidak

berusaha mengalatrkan Rasulullah SAW, maka Allah Yang Maha

Mulia memerintatrkan Nabi-Nya untuk menyempurnakan perjanjian

sampai batas wa}:tu yang telah disepakati, sebagaimana perintah Allah

dalamrirman-Nyu,itt#:r{}A-'l'i'4d-t5iU3"CO31*y
@ ailii ,!4-'iilt'rrft 6ti'*b efi$tiiS #'bht.

"Kecuali orang-orang musyriHn yang kamu telah mengadakan

perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu

pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) merelta membantu Ia

yang memusuhi kamu, malca terhadap merelw itu penuhilah ianiinya
sampai batas waldunya. Sesungguhnya Allah menytlcai orang-orang

yangbertah,va." (Qs. At-Taubah [9]: a)

Jika ada orang yang mengira bahwa ayat: iA '$i'$if;$
;#* 4'*(;,:i}!3ff' "Jika teloh berlalu bulan-bulan Haram,

malu bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kamu temukan

mereka," menyelisihi apa yang telatr kami utarakan, karena ayat

tersebut memerintahkan kaum muslimin memerangi siapa pun yang

ue Ibnu Hajar dalam Foth Al Boi (81319) dan Abdurrazzaq dalam tafsirnya

Qn33).
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masih musyrik begltu selesainya bulan-bulan haram, sungguh,

keadaannya tidaklah sep€rti yang mereka kira, karena ayat yang

menceritakan hal ini justnr mendukung penafsiran kami dan

membatalkan perkiraan mereka bahwa berakhirnya bulan-bulan haram

berarti bolehnya membunutr setiap musyrik baik yang memiliki
perjanjian maupun tidak. Padatral, Allah sendiri telatr berfirman,

O-$i$l"rg 
"&; 

6i i'" 3* i*;AiKJ=
{}-'ii'l4A t#, :$l t;*t 6-rffi #l '"*, -13^#.

@ 6&1 "Bagairnana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah

dan Rasu-Nya dengan orang-orong musyrikin, kecuali orang-orang

yang lramu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat

Masjidil Haram? Mala selama merelca berlaht lurus terhadapmu,

hendaHah lramu berlaht lurus (pula) terhadap merelu. Sesungguhnya

Allah menyulrai orang-orang yang bertalwa. " (Qs. At-Taubah l9):7)

Mereka adalah orang-orang musyrik yang Allatr perintahkan

kepada Nabi-Nya dan kaum mukmin urtuk tetap teguh memegang

perjanjian dengan mereka selama mereka teguh memegang perjanjian,

yaitu dengan cara tidak membatalkan perjanjian dengan mereka dan

tidak menolong musuh-musuh mereka.

Dalam khabar yang jelas dari Rasulullah SAW, bahwa beliau

menyuruh Ali untuk membacakan pengumuman pemutusan hubungan

dengan para peserta perjanjian, maka beliau juga memerintahkannya

untuk membacakan pernyataan batrwa orang-orang yang masih

memiliki perjanjian dengan Rasulullah SAW akan ditepati

perjanjiannya sampai masa berlakunya habis. Ini merupakan dalil

yang paling jelas untuk mendukung pendapat kami. Alasannya, Allah

tidak menyuruh Nabi-Nya untuk membatalkan perjanjian dengan

kaum yang sudah menyepakati perjanjian sampai batas waktu tertentu,
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bahkan justru harus berpegang pada perjanjian itu sampai batas

waktunya. Yang diberi penangguhan empat bulan itu hanyalah mereka

yang melanggar perjanjian sebelum habis masa berlakuny4 atau

mereka yang punya perjanjian tapi tidak ditentukan batas akhirnya.

Sedangkan bagi mereka yang perjanjiannya terbatas dengan waktu dan

tidak melakukan tindakan yang melanggar perjanjian, maka

Rasulullah SAW diperintahkan untuk menepati perjanjian sampai

habis masa berlakunya. Itulah yang dibacakan oleh Rasulullatr SAW

kepada orang-orang Arab pada musim haji.

16422. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Qais

menceritakan kepada kami dari Mughiratr, dari Asy- Sya'bi,

ia berkata: Muharrir bin Abu Hurairatr menceritakan

kepadaku dari Abu Hurairah, ia berkata, "Aku pernatr

bersama Ali RA...." Lalu ia menyebutkan yang semisalnya.

Hanya saj4 terdapat tambahan, "Dan barangsiapa memiliki
perjanjian dengan Rasulullah SAW, maka harus dituntaskan

sampai habis masa berlakunya"Tao

Abu Ja'far berkata: Syu'bah juga menceritakan hadits ini,

tapi ia menyelisihi Qais dalam hal batas waktu.

16424. Ya'qub bin Ibratrim dan Muhammad bin Al Mutsanna

menceritakan kepadaku, ia berkata: Utsman bin Umar

menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'batr menceritakan

kepada kami dari Al Mughirall, dari Al Muharir bin Abu

Hurairah, dari ayahnya, ia berkata, "4ku bersama dengan Ali
ketika ia diutus oleh Rasulullah SAW untuk menyerukan

pemutusan hubungan antara Rasulullah SAW dengan para

7e Diriwayatkan oleh AI Ahmad dalam musnadnya(l/79).
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pemegang perjanjian. Ali berkata, 'Aku menyerukan sampai

suaraku serak'. Aku lalu bertanya" .Apa yang engkau serukan
waktu itu'? Dia menjawab, .Beliau memerintahkan kami
unhrk menyerukan bahwa tidak ada yang bisa masuk surga
kecuali orang yang beriman. Barangsiapa memiliki perjanjian
dengan Rasulullatr SAW, maka batas waktunya adalah empat

bulan (ke depan). Jika waktunya sudatr habis maka Allah dan

Rasul-Nya memutuskan hubungan dengan orang-orang
musyrik. Selain itu, tidak lagi ada orang-orang yang boleh
thawaf dengan telanjang, dan tidak boleh ada lagi orang
musyrik yang menunaikan ibadah haji setelah musim inir.,,74l

Abu Ja'far berkata: Aku khawatir khabar ini adalatr suatu

kekeliruan dari orang yang menyalinnya dalam hal batas waktu,
karena khabar lain yang jelas menyebutkan batas waktu yang berbeda
antara Qais dan Syu'bah.

16425. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami,
Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari
Ma'mar, dari Abu Ishaq, dari Al Harits Al A'war, dari Ali, ia
berkata, "Aku diperintalrkan empat perkara, yaitu: (l)
mengumumkan batrwa tidak ada lagi orang musyrik yang

boleh mendekati Baitullah setelah tatnur ini. e)
mengumumkan bahwa tidak ada yang boleh berthawaf
sambil telanjang. (3) mengumumkan bahwa tidak ada yang

bisa masuk surga kecuali yang muslim. (a) mengumumkan

bahwa semua yang memiliki perjanjian akan dipenuhi sampai

batas waktunya."14z

':.: As-suyuthi dalarnAd-Durr Al Mantsur (4/123).
742 Abdvnazzaq dalam tafsirnya Qll3z)'dan Ibnu Hajar dalam Fath Ar Bari

(8/3 le).
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16426. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Isra'il

menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Zud bin
Yutsai,Ta3 ia berkata, 'osurah Bara'ah (At-Taubah) tururq

kemudian Rasulullatr SAW mengutus Abu Bakar. Kemudian

mengutus Ali untuk mengambil surah itu dari Abu Bakar.

Tatkala Abu Bakar pulang, ia berkata, 'Apakah ada sesuatu

yang turun berkenaan dengan diriku'? Beliau menjawab,

'Tidak adq hanya saja aku diperintahkan untuk

menyampaikannya sendiri, atau salatr satu dari ahli baitku'.

Dia (Ali) lalu berangkat ke Makkah dan mengumumkan

empat hal, yaitu: (l) setelatr tahun ini tidak boleh lagi ada

orang musyrik yang masuk Makkah. (2) tidak ada lagi yang

boleh thawaf dengan telanjang. (3) tidak ada yang akan

masuk surga kecuali jiwa yang muslim. (4) siapa saja yang

punya perjanjian dengan Rasulullah SAW, maka akan

ditunaikan sampai habis masa berlakunya."Te

16427. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Usamatr menceritakan kepada kami dari Zakaria" dari Abu

Ishaq, dari Yazid bin Yutsai, dari Ali, ia berkata, "Nabi SAW

mengutusku unfuk mengumumkan empat perkara, saat surah

Bara'atr (At-Taubah) firun, yaitu: (1) tidak ada yang boleh

thawaf sambil telanjang. (2) tidak ada orang musyrik yang

boleh mendekati Masjidil Haram setelah musim ini. (3) siapa

saja yang mempunyai perjanjian dengan Rasulullah SAW,

At-Tirmidzi berkata (51276), "Ada yang mengatakan bahwa riwayat ini dari
Ibnu Utsaigh, dari Ibnu Yutsai, dan yang benar adalah Zaid bin Utsai. Syu'bah
melalukan kekeliruan dengan mengatakan, Zaid bin Utsail, tetapi tidak ada
yang menguatkannya."
At-Tirmidzi meriwayatkan hadits senada dalam sunannya (3090).
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diberi penangguhan sampai masa berlakunya habis. (4) tidak

ada yang bisa masuk surga kecuali jiwa yang muslim."74s

16428. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abdil

A'la menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Abu Ishaq,

dari Al Harits, dari Ali RA, dia berkata, etr\h diutus untuk

mengumumkan empat perkara untuk penduduk Makkah."

Lalu dia menyebutkan yang sama dengan hadits sebelumnya.

16429. Ibrahim bin Sa'id Al Jauhari menceritakan kepada kami, ia

berkata: Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami,

ia berkata: Sulaiman bin Qurm menceritakan kepada kami

dari A1 A'masy, dari Al Hakam, dari Muqsim, dari Ibnu

Abbas, batrwa Rasulullatr SAW mengutus Abu Bakar untuk

membawa surah Bara'atr (At-Taubatr), kemudian beliau

mengutus Ali untuk menyusulnya, dan Ali mengambilnya

dari Abu Bakar. Abu Bakar berkata, *Wahai Rasulullah,

' apakatr ada sesuatu yang terjadi pada diriku?" Beliau

menjawab, *Tidak, englwu adalah sahabatht di dalam gua

dan di Al Haudh (sebuah telaga di surga -peni), tapi itu tidak

boleh dibaca kccuali oleh diriht sendiri atau Ali."

Yang diperintalrkan kepada Ali untuk diumumkan adalatr

empat hat berikut ini: (l) tidak ada yang bisa masuk surga

kecuali jiwa yang muslim. (2) tidak ada orang musyrik yang

boleh melaksanakan haji setelah tahun ini. (3) tidak ada yang

boleh thawaf sambil telanjang. (a) barangsiapa masih punya

745 Diriwayatkan oleh At-Tirmi&i dalam ls-Sunan (3092).
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perjanjian dengan Rasulullatr sAw maka diteruskan sampai

masa berlakunya habis."7a6

16430. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Khalid, dari Amir,

ia berkata: Nabi SAW mengutus Ali untuk membacakan

pengumuman (berikut ini), (1) tidak ada lagi orang musyrik

yang boleh melaksanakan ibadatr haji setelatr tahun ini. (2)

tidak ada yang boleh thawaf sambil telanjang. (3) tidak ada

yang bisa masuk surga kecuali jiwa yang muslim' (4) siapa

saja yang masih punya perjanjian dengan Rasulullah SAW

maka akan diteruskan sampai batas waktunya. Selanjutrya,

Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang

musyrik.TaT

16431. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishaq

menceritakan kepada kami dari Hakim bin Hakim bin Ibad

bin Hunaif, dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain

bin Ali, ia berkata, "Ketika Bara'atr (At-Taubah) turun

kepada Rasulullah SAW, dan beliau telah mengutus Abu

Bakar untuk memimpin haji, dikatakan kepada beliau,

'Wahai Rasulullatr SAW, bagaimana kalau ini engkau

kirimkan saja kepada Abu Bakar'? Beliau berkata, 'Tidak

ada yang boteh mewaalkan diriht selain salah seorang dari

ahli baitht'. Beliau pun memanggil Ali bin Abu Thalib, lalu

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Kabir (11/400) dan Al Haitsami

dalam Maima' Az-Zau,aid (9/50).

Diriwayatkan oleh Al Buklmri dalam pembahasan tentang haji (1622),Ibnu Al
Jauzi dalam zad Al Masir (31392), dan At-Tibrizi dalam Misykat Al Mashabih

Qs13).

746

747
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bersabda, 'Pergilah untuk menyampaikan lcisah yang ada

pada outal Bara'ah (At-Taubah) ini, dan umumkan kepada

manusia pada hari Nahr jika mereka telah berlatmpul di
Mina, (empat hal berilatt ini): (I) orang kafir tidak akan

masuk surga. (2) tidak ada orang musyrik yang boleh haji
setelah tahun ini. (3) tidak ada yang boleh thawaf dengan

telanjang. (4) barangsiapa masih punya perjanjian damai

dengan Rasulullah SAW, akan ditangguhkan sampai masa

berlahtnya habis'.

Ali pun keluar menunggang unta Rasulullatr SAW yang

bernama Al Ashba' hingga ia bertemu dengan Abu Bakar di
jalan. Ketika Abu Bakar melihatnya, ia berkata kepada Ali,
'Kamu sebagai amir (pemimpin) atau makmur (yang

dipimpin)'? Ali menjawab, 'Makmur (yang dipimpin)'.
Mereka lalu meneruskan perjalanan. Abu Bakar

melaksanakan haji, sedangkan orang-orang Arab pada tatrun

itu masih melaksanakan kegiatan mereka datam urusan haji

sebagaimana pada masa Jatriliyah. Sampai ketika hari Nahr

tiba, Ali bin Abu Thalib berdiri dan mengumumkan kepada

orang banyak sesuai dengan yang diperintatrkan Rasulullah

SAW kepadanya. Dia berkata, 'Wahai sekalian manusi4 (1)

tidak akan ada yang bisa masuk surga kecuali jiwa yang

muslim. (2) tidak boleh lagi orang musyrik melaksanakan

haji setelah tatrun ini. (3) tidak ada lagi yang boleh thawaf

dengan telanjang. (a) barangsiapa masih punya perjanjian

dengan Rasulullah SAW, maka akan diteruskan sampai habis

masa berlakunya'.
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Setelah tatrun itu, tidak ada lagi orang musyrik yang berhaji,

dan tak ada lagi yang melakukan thawaf dengan telanjang'

Mereka berdua lalu menghadap Rasulullah SAW' Ini

merupakan bentuk pemutusan hubungan (bara'ah) dari

orang-orang musyrik yang memiliki perjanjian damai secara

umum dengan mereka yang memiliki perjanjian dalam batas

waktu tertentu."748

16432. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin A1 Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, ia berkata, "Ketika ayat-ayat ini turun sampai empat

puluh ayat, Rasulullatr SAW membawanya bersama Abu

Bakar (untuk diumumkan), sekaligus menunjuknya menjadi

pimpinan jamaatr haji. Tatkala ia sudah berangkat dan sampai

di sebuah pohon di Dzul Halifah, Rastrlullah "SAW
memerintatrkan Ali untuk mengikuti (Abu Bakar) dan

mengambil surah itu darinya. Abu Bakar pun kembali kepada

Nabi SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, ayah dan ibuku

menjadi tebusan untukmu, apa ada (ayat) yang turun tentang

diriku'? Beliau menjawab, 'Tidak, hanya saja tidak ada yang

boleh menyampailran dariht selain diriht sendiri atau orang

dari lceluargalat. Tidal*ah engkau ridha, wahai Abu Bakar,

balwa englmu telah meniadi temanlru di dalam gua dan di

telaga surga'? Ia menjawab, 'Tentu watrai Rasulullah'' Abu

Bakar pun kembali melanjutkan perjalanan untuk ibadah haji.

74t Diriwayatkan oleh Ibnu Hajar dalam Foth Al Bari (8183), dengan redaksi yang

mirip dari Ahmad dalam musnadnya (4t164,165), serta Ath-Thabrani dalam //
Kabir (ll1400).
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Ali lalu mengumumkan surah Bara'atr (At-Taubah). Dia

berdiri pada hari Idul Adha (tanggal 10 Dzul Hijjah) dan

berkata, 'Setelah tahun ini, tidak ada lagi orang musyrik yang

boleh mendekati Masjidil Haram. Tidak ada lagi yang boleh

thawaf dengan telanjang. Siapa saja yang masih punya

perjanjian dengan Rasulullah SAW, maka dia ptrnya batas

waktu sampai perjanjian itu berakhir. Sesungguhnya hari ini

adalah hari makan dan minum, dan sesungguhnya Allah tidak

akan memasukkan ke surga kecuali orang muslim'.

Mereka (orang-orang kafir) lalu berkata, 'Kami putus

hubtrngan dari perjanjian denganmu dan sepupumu

@asulullatr SAW -penj) kecuali dalam hal penyerangan

fisik'. Orang-orang musyrik itu pun kembali dan saling

menyalatrkan. Di antara mereka ada yang berkata, 'Apalagi
yang bisa kalian lakukan, padahal Quraisy sudah masuk

Islam'? Akhirnya mereka masuk Islam semuanya."74e

16433. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurcazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Yazid bin

Yutsai, dari Ali, ia berkata, "Aku diperintatrkan untuk

(mengumumkan) empat perkara, yaitu: (1) tidak ada orang

musyrik yang boleh mendekati Masjidil Haram setelah tahun

ini. (2) tidak ada lagi yang boleh thawaf dengan telanjang. (3)

tidak ada yang bisa masuk surga kecuali jiwa yang muslim.

(4) semua yang memiliki perjanjian hendaknya

menyelesaikan perjanjiannya sampai batas waktu yang

disepakati."

7{e Ibnu Al Jauzi dailam Zad Al Masir(3/391).
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Ma'mar berkata, "Qatadah yang mengatakan ini."750

Abu Ja'far berkata: Semua khabar ini semakin menguatkan

pendapat kami mengenai penafsiran ayat tersebut. Batas waktu selama

empat bulan itu hanya berlaku bagi orang-orang yang telatr kami

sebutkan. Sedangkan bagi mereka yang memiliki perjanjian untuk

batas waktu tertentu dan tidak melakukan tindakan yang mengaratr

pada bantuan kepada musuh-musuh Rasulullah SAW untuk melawan

beliau dan kaum mukmin, maka Rasulullah SAW akan menunaikan

perjanjian itu sampai batas waktmya, sebagaimana perintatr Allah.

Itulah yang ditunjukkan oleh makna lahiriyah ayat ini, juga berbagai

informasi dari Rasulullah SAW.

Batas waktu selama empat bulan itu hanya diperuntukkan bagi

mereka, dengan kriteria yang sudah kami sebutkan. Permulaannya

terhitung sejak hari haji besar (tanegal l0 Dzul Hriiah) sampai sepultrh

Rabi'ul Akhir. Itulah keempat bulan berturut-turut. Orang-orang yang

kami sebutkan kriterianya itu boleh berkeliaran di muka bumi dengan

aman selama itu. Mereka boleh pergi ke mana saja mereka mau, dan

tidak ada kaum muslim yang boleh mengganggu mereka, baik berupa

gangguan fisik maupun harta benda.

Kalau ada yang berkata, "Bila halnya demikian, maka apa

tungsi firman Allah, j,i3.it $',.{Fi i;,frfi $ $i'45 ri$

'Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-

orang rnusyrikin itu dimana saia l<amu iumpai merel(a, dan

tanglraplah merela'?

Bukankah Anda sudah tahu bahwa berakhimya bulan-bulan

haram adalah berakhirnya bulan Muharram, sementara Anda

"' Abdurrazzaq dalam tafsirnya (21132).
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mengklaim batrwa batas waktu dari Allah dan Rasul-Nya kepada

kaum musyrik adalah empat bulan, padahal antara hari haji Akbar

dengan berakhirnya Muharrarn hanya lima puluh hari?"

Jawabannya adalah, "Beraktrirnya bulan haram hanya berlaku

untuk mereka yang tidak punya perjanjian damai dengan Rasulullatt

SAW. Sedangkan bagi mereka yang punya perjanjian, baik

mempwryai batas waktu tertentu tapi melanggar perjanjian, maupun

masa pedanjiannya tidak disebutkan, waktunya adalah empat bulan.

Dengan demikian, perjanjian bagi kedua kelompok ini sudah

dibatalkan. Hanya saja, mereka diberi waktu selama empat bulan

untuk mempersiapkan diri. Tidakkah Anda perhatikan batrwa Allah

berfirman kepada para pemegang perjanj i*t,i l $*!tt itl';o,ifi
o#';b$r#VA'sS i;i O\t i@16FiUi,4i
@ C-;<St 6*';1i"*t'ifr '(nilah pernyataan) pr*riiron hub,ungan

dari Allah dan Rasul-Nya (yang dihadapkan) kepada orang-orang

mwyrikin yang kamu (kaum muslinin) telah mengadakan perianiian

(dengan mereka). Maka berjalanlah lamu (kaum musyrikin) di muka

bumi selama empat bulan dan ketahuilah balrvva sesungguhnya kamu

tidak alran dapat melemahknn Allah, dan sesungguhnya Allah

menghinalan or ang-or ang kaJir.'

Di dalam ayat ini Allah menyebut mereka sebagai orang-orang

yang mengadakan perjanjian. Sedangkan bagi mereka yang diberi

waktu sampai berakhirnya bulan-bulan haram, Allah menyebutrya

sebagai ahli syirik, bukan ahlu 'ahd (pemegang perjanjian),

sebagai {rana firman-Ny 
", 

i.4'i1 ii)#iinai)$i JL4;;41<j?,,'V
'fi; ksli 'i ksi'il'{\il, (initah) suatu permaHuman:^F; qF/J'jl itu;
daripada Allah dan Rasul-Nya kcpada umat manusia pada hari haji

Alrbar bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari
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orang-orang musyrikin...'. Kemudian Allah melanjutkan dengan

firman-Nya, '6.#tt U $tii Oii *y 'Kecuali orons-orans

musyrikin yang kamu telah mengadalwn perjanjian (dengan

merelco)...'.

Kemudian Allah berfirman lagi, iJ36 fA fii'ii'&i t:t|,

iB* 4 iSrAt 'Apabita ruioh habis bulan-butan hiram iu,
maka buruhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja karnu jumpai

mereka, dan tangkaplah mereko...'.

Allah memerintahkan untuk membunutr kaum musyrik yang

tidak memiliki perjanjian setelatr berakhirnya bulan-bulan haram. Di
sisi lain, Dia memerintahkan rmtuk menyempurnakan perjanjian

dengan pemegang perjanjian bila mereka tidak melalnrkan tindakan

yang melanggar isi perjanjian itu sendiri, yaitu membela orang-orang

kafir untuk memerangi kaum muslim."

Bila ada yang berkata, "Apa yang dijadikan dalil batrwa batas

waktu itu dimulai sejak haji Akbar, bukan sejak permulaan Syawwal,

seperti pendapat beberapa orang?"

Jawabannya adalah, "Mereka yang berpendapat demikian

mengklaim batrwa permulaan waktu yang diberikan Allah ini dihitung

sejak turunnya surah Bara'atr (At-Taubatr), padahal itu tidak mungkin

bnar, sebab itu berarti memberikan batas kepada orang tanpa

memberitahunya. Lagipul4 mereka yang memiliki perjanjian sudah

patram bahwa mereka akan aman selama perjanjian mereka masih

berlahr. Sebagaimana diketahui, orang-orang musyrik tidak

mengetatrui batas waktu yang diberikan kepada mereka kecuali ketika

ayat itu dibacakan pada musim haji. Jika demikian kondisinya, maka

benarlatr pendapat kami."

-@t
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Adapun firman Allah, i *S .6.ii A \;# ,Mam

berjalanlah kamu (kaum musyrtktnl di muka bumi selama empat
bulan," maksudnya, berjalanlah kalian, pulang dan pergi dalam
keadaan aman tanpa perlu takut dengan serangan dari Rasulullah
sAw dan para pengikutnya. Kata itu biasanya diungkapkan dalam
bentuk, $6;- t 't?-",aA-U-- f\\i 4'Ui7a.

Firman-Nya , $1 o#* K f#;f, ,,Dan tcetahuitah batwa
lmlian tidak akon dapat membuat Allah lemah," maksudnya" Allah
berfirman kepada para pemegang perjanjian itu, "wahai orang-orang
musyrik, kalian diberikan kebebasan berkeliaran di muka bumi, dan
jika lebih memilih itu daripada mengesakan Allah dan mempercayai
Rasul-Nya, maka kalian tetap tidak akan bisa mengalahkan Alrah.
Kemanapun dan dimanapun kalian porgr, katian tetap berada dalam
pengawasan Allah. Tidak akan ada penguasa yang dapat menghalangi
kalian dari adzab-Nya kecuali kalian beriman kepada-Nya dan Rasul-
Nyan serta bertobat dari segala dosa. oleh karena itq segeralah

bertobat sebelum datang adzab-Nya, dan jangan lagi berharap dengan

bebasnya kalian berkeliaran di muka bumi, karena sebenarnya hal
tersebut tidak akan dapat membantu kalian."

Firman Altah, 3i#l 6F'fjtN ,,Drn bahwa Ailah atran

menghinalran orang-orang kafir," maksudnya, ketahuilah oleh karian
bahwa Allah akan menghinakan orang-orang kafir, menimpakan
kehinaan bagi mereka di dunia, dan menyiksa mereka dengan neraka
di akhirat."

ooo
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'ii "6 iAfi g ti nsi JL"*t;, 41 <j"b,'i3
og"Ss y';"'# og 

"A;;'6rN i;'fo;
WirJi ;i:'$,s*:: fr7{s rfrJ6'#;

J-rtL
"Dan (inilah) zuafii pmgunnman dilri y',J;lah dmr,Rasl.il.
Nyal<cpada urrat marrusia padahmihaji Akbar, bahwa

sesr,nggul*ya Nlah dmRasul,Nya berlepas diri dfrri
or cmg- or dng mu,syrikin."

(Qs. At,Taubah [9]: 3)

rakwil lirman Allah: #t;;- n61 4,"4;; 41 <ti''J|
fr/n ',S.ty i; "ns; 'fr fr'-iU*i [oo- JinitohJ suatu

pengumuman dari Allnh dan Rasul-Nya hepada umat manusia pada

hari haji Akbar, bahwo sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya

berlepas diri dari orangerang musyrikin)

Abu Ja'far berkata:Allah menyatakan pengumuman kepada

seluruh manusia dari Allah dan Rasul-Nya pada saat hari haji Akbar.

Kami telah menerangkan makna mengumumkan dari penjelasan-

penjelasan yang telah lalu. Sulaiman bin Musa mengatakan dalam hal

ini sebagaimana dalam riwayat-riwayat berikut ini:

16434. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Sulaiman bin Musa

Asy-Syami mengklaim bahwa kata odzaan pada fiiman
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Allah, 4fi; il C?r113 ,,Don 
[initahJ suatu pengumuman

dari Allah dan Rasul-Nya," maksudnya adalatr cerita. Awal
surah Bara'ah (At-Taubatr) sampai akhimya adalatr sampai
ay3*,u'M oL"+;i VXfr'F,i, i* G -e-ii
@ lA- 1+ ii 4L1'.. ao"'iika inu Htavtatir
menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kckayaan
kcpadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendahi.
Sesungguhr4n Allah Mata Mengetahui lagi Maha
Bijaksano. " (Qs. At-Taubatr [9]: 2g)

Itu berarti ada 2gayat7sl

16435- Yrmus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahb
mengabarkan kepada l*mi, ia berkata: Ibnu Zaid brkata,
tentang firman Allalu .r#; 61 G 7,s13 ,,o*, 

[initahJ
suatu pengumuman dari Allah dan Rasul_Irlya,,, bahwa
maksudnya adalah pexrgumuman dari Allah dan Rasul-
Ny"."'

Kata\ !:-tt lt q '$t. i,rob-nya adalah marfu,, karena
ma'thifaari lata ?rZ i"r; S.ut *-akan Allah berfirman,
"Ini adalah pemutusan hub,ngan dari Allah dan Rasul-Nya,
dan pengumuman dari Allah."

Para ulanra berbeda pendapat dalam menafsirkan,

i6fr "Pado hari haji Akbar."
#;;

Sebagian berpendapat bahwa itu adalah hari fuafah. Mereka
yang berpendapat demikian adalah:

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (Gll747).
Diriwayatkan oleh Abu ubaidah dalan Maju Al etn'm (lt2s2),Ibnu Abu
Hatim dalam tafsirnya (6/1747), dar Az-zujjaj dalam Ma'ani Al ettr'an e/429).

7St
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16436. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim menceritakan

kepada kami, dia berkata: Abu Ztx'ah dan Hibatullatr bin

Rasyid mengabarkan kepada kami, keduanya berkata:

Haywatr bin Syuraih mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Abu Shakh mengabarkan kepada kami, bahwa dia

mendengar Abu Muawiyah Al Bajali, yang merupakan orang

Kufah, berkata: Aku mendengar Abu Ash-Shatrba Al Bakri

berkata: Aku pematr bertanya kepada Ali bin Abu Thalib RA

tentang haji Akbar, lalu ia menjawab, "Sesungguhnya

Rasulullah SAW mengutus Abu Bakar bin Abu Quhafah RA

untuk memimpin haji orang-orang, lalu beliau mengutusku

bersamanya untuk membacakan empat puluh ayat suratr

Bara'ah (At-Taubah). Ketika Abu Bakar sampai di Arafatr, ia

berkhutbatr di hadapan orang banyak. Setelah selesai

berkhutbah, ia menoleh kepadaku dan berkata, 'Berdirilatr

watrai Ali, dan sampaikan suratr Rasulullah SAW'. Alru pun

berdiri dam membacakan suratr itu kepada mereka, sebanyak

empat pulutr ayat surah Bara'atr (At-Taubah).

Kami kemudian berangkat hingga sampai di Mina. Aku lalu

melempar jumratr dan menyembelih seekor unta. Setelah itu

alnr mencukur rambutku, dan aku tatru bahwa tidak semua

orang menghadiri khutbatr Abu Bakar pada hari Arafah,,

sehingga aku menelusuri setiap kemah dan membacakan

suratr itu kepada mereka."

Oleh karena itu, kalian mengira (haji Akbar) adalah hari Nattr

(tanggal l0 Dzul Hljjah), padatral tidak, dia adalatr hari

Arafah (tanggal 9 DanlHijjuh)."'

?s3 Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/143).
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16437. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdwrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku
bertanya kepada Abu Juhaifatr tentang haji Akbar, lalu dia

menjawab, "Itu adalah hari Arafah." Aku bertanya lagi,

"Apakah ini pendapatrru? Atau dari sahabat Muhammad

SAW?' Dia menj awab, "Kedua-du arrya."1 
s4

16438. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

ltbdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Juraij mengabakan kepada kami dari Athq dia berkata,

"Haji Akbar adalah [6i ,{6116h..755

16439. Ibnu Waki menceritakan kepada kanri, dia berkata: Ayatrku

menceritakan kepada kami dad Umar bin Al Walid Asy-

Sylnni, dari Syihab bin Ibad Al Ashri, dari ayahnya, dia

berkata: Umar RA berkata, "Ilari haji Akbar adalah hari

. Arafah." Aku lalu menceritakannya kepada Sa'id bin Al
Musa1ryab, dan dia be*at4 "6ku kabarkan kepadamu

informasi dari Ibnu Umar, bahwa Umar berkata, 'Hari haji

Akbar adalah [31i fu2155r.,?56

16440. AI Haxits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Umar bin Al Walid

Asy-Syinni menceritakan kepada kami, dia berkata: Syihab

bin Ibad Al Ashri dari ayahnya" ia berkata: Aku mendengar

Umar bin Al Khaththab berkata, *Ini adalatr hari Arafah yang

Abdunazzaq dalam tafsirnya Qll34) dan lbnu Abi Hatim dalam tafsirnya
(6n74E).
Abdurrazzag dalam afsimp (61144).
Ibnu Katsir (61144).

7v

755

7S



TdstuAl/l,:I7nr0,ori

merupakan hari haji Akbar, maka janganlatr ada yang

berpuasa pada hari ini."

Dia berkata lagi, "Aku lalu menruraikan ibadatr haji setelah

Ayatrku, dan aku mendatangi Madinah. Aku bertanya tentang

ofiurg yang paling alim di sana, lalu aku diberitatru bahwa itu

adalatr Sa'id bin Al Musayyab. Aku pun mendatanginya dan

berkata padanya, 'Aku bertanya tentang orang yang paling

alim di Madinah, dan orang-orang mengatakan batrwa orang

yang paling alim adalatr engkau. Oleh karena itu, beritatnrkan

kepadaku tentang pu{lsa pada hari Arafah.' Dia berkatq 'Aku
akan menyampaikan kepadamu dari orang yang lebih aftlhal

dariku seratus kali lipat, yaitu Umar atau Ibnu Umar. Dia
-melarang puasa pada hari itu Oagi orang yang sedang haji -

penJ), dan dia mengatakan batrwa itu adalatr hari haji

[ft[*:.:1757

16441. At Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdushshamad bin

Habib menceritakan kepada kami dari Ma'qil bin Daud, ia

berkata: Alu mendengax Ibnu Az-Zubair berkata, *Hari

fuafah inilatr hari haji Akbar, maka jangan ada yang

berpuasa padanya."758

16442. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ghalib bin Ubaidullatt

menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku bertanya kepada

Atha tentang hari haji Akbar, lalu dia menjawab, "Hari

Ibid
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (6ll74t).

757
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Arafah, maka beranjaklatr dari sana (Arafah) sebelum
terbitnya fajar."7se

l&43. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata:
Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami dari Ibnu
Juraij, ia berkata: Muharnmad bin eais bin Makhramah
mengabarkan kepadaku, ia berkata, *Nabi SAW berkhutbah
pada malam hari Arafah, 'Ammo ba,d -setiap kali
berl*rutbah beliau selalu mengucapkan ammaa ba,d-
sesmgguhrya hari ini adalah hari haji Akbar'.',1@

16444. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: AMul
lvahhab menceritakan kepada karni dari Mujahid, ia berkata,

"Hari haji Akbar adatah h6i fu6gu1r.r76r

1il45. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al easim
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Sulaiman

" menceritakan kepada kami dari Salamatr bin Bulfit, dari
Ilaimalu dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Hari haji Akbar adalatr

hri Arafah.'762

16446. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain
menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Thawus

mengabarkan kepadaktr dari ayaturya, dia berkata, *Kami

7t9

7@

76t

762

Abdurrazzaq dalam tafsirnyaQllsi), dengan sanad yang lain.
Al Mawardi dalan An-Nuhnt wa Al Uyn Q1339).
Ibnu Katsir dalam tafsirny a (61 UA).
Al Baghawi dalan Ma'alim At-Tanzil (3fl).



bertanya 'Apa itu hari haji Akbar'? Dia

fu2f45r.11763
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menjawab, 'Hari

16447. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij

mengabarkan kepada karni dari Muhammad bin Qais bin
Makhramatr, bahwa Rasulullah SAW berkhutbah pada hari

Arafah, "Inilah hari haji Akbar."1@

Sebagian uloma lain berpendapat bahwa hari itu adalatr hari

Nahr. Mereka yang berpendapat demikian antara lain:

16448. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, dia

berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Su&an menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Al
Harits, dari Ali, ia berkata, "Hari haji Akbar adalatr hai Nahr
(Kurban)."76s

16449. Abu Kr:raib menceritakan kepada kami, dia berkata: Mush'ab

bin Salarn menceritakan kepada kami dari Al Ajlah, dari Abu
Irhuq, dari Al Harits, dia berkata: Aku mendengar Ali
berkata, "Haji Akbar adalah hari Nahr."766

16450. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam

menceritakan kepada kami, ia berkata: Anbasatr

menceritakan kepada karni dari Abu Ishaq, dad Al Harits, ia

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1748) dan Al Bagbawi dalam Ma'alim At-
Tozil (317).

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam ls"Szzot (51125), Al Hakim dalam Al
Ivlusta&ak Ql33 l), s€rta Ath-Thabrani dalam Ash-Shaghir Qlll9).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(Slfi fi.
Ibid
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berkata: Aku bertanya kepada Ali tentang haji Akbar, dan ia

menjawab, *Itu adalah hui Nahr.-767

16451. Ibnu Abu Syawarib menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdul Wahid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Sulaiman Asy-Syaibani menceritakan kepada kami, ia

berkata: Aku bertanya kepada Abdullah bin Abu Aufa

tentang haji Akbar, dan ia menjawab, "Hari Nahr."768

l&52. Muharnmad bin Basysyar menceritakan kepada ka*i, dia

berkata: Abdwrahman menceritakan kepada karni, ia berkata:

Su$an menceritakan kepada kami dari Iyasy AI Amfui& dari

Abdullah bin Abu Aufq ia berkata, *Ilari haji Akbar adalah

hari Nab.;ts'

164153. ...Ia bertata: Su$an me,nceritakan kepada kami dari Abdul

Malik bin Umair, dari Abdullah bin Abu Aufa, ia berkata,
*flari haji Alcbar adalah hrrri Nahr.ffi

t*iq. Muhasunad bin Al Mutsanna menceritakan k€pada kami, ia

berkata: Mutrammad bin Ja'far menceritakan kqada kami,

Syu'bah menceritakan kepada tomi dari AMUI Malik, ia

berkata: Aku dan Abu Salamah masuk menemui Abdullah

bin Abu Aufq lalu aku bertanya kepadanya tentang hari haji

Akbar. Dia mer{awab, "Itu adalah hari Nahr, hari daratt

(hewan Kurban) ditumpahkan.'77|

Ibid
Al Mawardi dnJram An-Nuka wo Al UW Q1339) dan Al Baglawi dalam
Ma'alim AbTquil(3lE).
Ibid
Ibid
Abdurrazzaq dalam tafsirnya (3/136) serta As-Suyuthi dalam Ad-Darr Al
Muttsw (4ll2E), dan dia menyebutlcannya dari Abdurrazzaq, Sa'id bin
Manshur, Ibnu Abi Syaibd dan Abu Syaikh.
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16455. Abdul Hamid bin Bayan menceritalon kepada kami, ia
berkata: Ishaq mengabarkan kepada kami dari Sufran, dari

AMul Malik bin Umair, dari AHullatr, ia berkata, "Hari haji

Akbar adalah hei Nahr.u1z

16456. Abu Kuraib dan Abu As-Sa'ib menceritakan kepada kami,
keduanya berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari

Asy-Syaibani, dia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abu
Aufa tentang hari haji Akbar, dan dia menjawab, "Itu adalah

Mi Nahr."7B

16457. Ya'qub menceritakan kepadakq ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada l€mi, dia berkatq Asy-Syaibani

mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Abu Auf4 ia
berkata, "Hari haji Akbar adalah hari Nahr."11a

16458. ...Ia berkata: Husyaim menceritakan kepada l€rni, ia berkata:

AMul Malik bin Umair mengabarkan kepada kami, dia

berkata: Aku mendengar Abdullah bin Abu Aufa ditanya

tentang firman Allab jG:l(l {t ;;- "Pado hari haji
akbar," lalu ia b€rkata, "Itu adalah hari saat darah

ditumpahkan dan rambut dicukur."775

1il59. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada lomi, ia berkata:

Abu Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah

menceritakan kepada l<ami dari Al Hakarn, ia berkata: Aku
mendengar Yahya bin Al Jaz,z,ar menceritakan dari Ali,
batrwa ia keluar pada hari Nahr dengan mengendarai biglul

u Ibnu Abu Syaibah dalaur mushannatrya (7t470).,,t lbidru lbid75 AMurrazzaq dalamta8irnya Qtl36).
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putih menuju tanah lapang. Tiba-tiba ada seorang laki-laki
yang menarik tali kekang bighalnya dan bertanya tentang hari

haji Akbar. Ali rnenjawab, "Itu adalah hari yang kamu berada

saat ini. Biarkan bighat itu berjalan'776

16460. Abdul Hamid bin Bayan menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ishaq menceritakan kepada kami dari Malik bin

Mighwal dan Syatir, dari Abu Ishaq, dari Al Harits, dari Ali,
ia berkata, *Hari haji Akbar adalah hari Naltr."777

16461. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Uyainah menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Al
Harits, dari Ali, ia berkata: Ali ditanya tentang hari haji

Akbar, dan ia menjawab, *Itu adalah hati Nahr."77t

l&62. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayalrku

menceritakan kepada karni dari Syu'bah, dari Al Hakam, dari

Yahya bin Al Jaz,za4 dari Ali, batrwa dia ditemui seorang

laki-laki pada hari Nahr yang memegang tali kekang

kendaraarmya. Orang ini bertanya kepadanya tentang hari

haji Akbar, lalu dia menjawab, "Dia adalatr hari saat kamu

berada sekarang ini.tt77e

16463. Ibnu Waki menceritakan kepada karni, ia berkata: Yatrya bin

Adam menceritakan kepada kami dari Qais, dari Abdul

Malik bin Umair dan Iyasy bin Al Amiri, dari Abdullatr bin

Al Baghawi dalan Ma'alim At-Tanzil (2/8) dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam
Ma'ani Al Qtr'm Qll&l,l82).
Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibatr dalam mushannafrya dalam pembahasan
tentang HajiQAT0).
Ibnu Katsir dalam tafsirnya(6/U$.
Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibatr dalam mushannafoya dalam pembahasan
tentang hajiQ/a7$.
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Abu Aufq ia berkatq "Itu adalah hari saat daratr

ditumpatrkan.'7to

16464. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Uyainah menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin
Umair, dari Ibnu Abu Aufa, ia berkata, *Haji Akbar adalatr

hari ditumpahkannya darah, dicukurnya rambut, dan

dihalalkannya yang diharamkan ftaika ihram 
-penj).,7tt

16465. Isa bin Utsman bin Isa Ar-Ramli menceritakan kepadaku, ia
berkata: Yatrya bin Isa menceritakan kepada kami dari Al
A'masy, dari AHullah bin Sinan, ia berkata: Al Mughiralr
bin Syu'bah menceritalcan kepada kami pada hari Al Adha
dari atas unt4 ia berkata, *lni adalah hari Idul Adha, ini
adalah hari Nalr,dan inilah hari haji Akbar."7&

16466. Ibnu Waki menceritakan kepada karni, ia berkata: Ayahku
menceritakan kepada karni dari Al A'masy, dari AHullatr
bin Sinan, ia berkata: Al Mughirah bin Syu'bah berkhutbatr

di hadapan kami pada hari Idul Adha dari atas seekor unta
Dia berhata, *Ini adalah hari Idrd Adhq ini adalah ha,ii Nalr,
dan inilah hari haji Alcbar."7t3

1il67. Ibnu Waki menceritalcan kepada kami, ia berkata: Ayahku
menceritalcan kepada kami dari Al A'masy, dari AMullatr

Abdurrazzak menycbutlon riwayat yang mirip dargan ini daram tafsimya
Qll36) dan As-suyrthi dalam Ad-Dwr Al Motsur (4fi2E), d@ ia
mcnycbutkannya dari Abdunazzaq, Sa'id bin Mansrn, Ibnu Abu slaibah" scrta
Abu Asy-Syailrh.
Abu Ja'farAn-Nuhhas drJlamMa'oti Al Qafu(21l8Z).
Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dalam mushannahya et47O), cet. Dar Al
Fila. Al Mawardi drilam A*Nukat wa Al Wn (3R39) dan Abu Ja'far An-
Nuhhas dalan Ma'ani Al Qu'anQllt2).
Ibid.
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bin Sinan, ia berkata: Al Mughiratr bin Syu'batr berkhutbatt

di hadapan kami...." Dia menyebutkan hadits yang sama

dengan tadi.

16468. Ibnu Waki menceritakan kqada kami, ia berkata: Yatrya bin

Sa'id menceritakan kepada kami dari Hammad bin Salamah,

dari Simalq dari lkrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Haji

Alrbar adalah hali. Nalr.nlu

1U69. Ibnu Abu Asy-syawarib menceritalcan kepada lcani, ia
bcrlsata: Abdul Wahid nenceritakan kepada lcami, ia berkata:

Sulaimm ,{,sy-syaibani meirceritakan kepada kailli, ia
bertata: Aku mendengar Sa'id bin Juboir be*sta, *Haji

AlSr adalah pada bari Narr."'n'

l6/i70. Ibnu Waki meoceritakan k€pada lffini, ia bcrkda: Ubddullah

menceritakm kepada lmmi, ia bcrtda dai Isra'il, dai Abu

Ishaq, dri Abu JuhaifaL ia berka+ *Haji Alcbr adalah hri
Narr.n?6

16/17l. Ibnu Basysyar menceritakm kepada kami, ia ber*ata:

Muhanmad bin Ja'far menoeritalsan kcPada kami, ia berlota:

Syu'bah menceritakan kePada kami dri Ab,u Bisyr, ia

berkata: Ali bin AMullah bin Abbas berdebat dengan Ia dari

klan Syaibah te,lrtang hari haji Akbar. Ali b€rkat& *Itu adalah

Mi Natv." Orang Syaibah itu b€rkata, *Itu adalah hari

Diriwaydkan oleh Ibnu Abu Syibah dalam musfiannafrF, dala4 panbahasan

t€ntmC haji halaman lO, (71470) dan Abu Ja'far An-Nuhhas Mu Ma'od Al

Qur'nQlln\
Diriwayatkan oleh lbnu Abu Syibah dalam mushamahyaflA70).
Oiriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dalam mushannafrya dalam pembahasan

tentang trfiji Qt47l),Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/145), dm As-Supthi dalam

Ad-Dvr Al Metsur (41 l2t).
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Arafah." Alirimya mereka datang kepada Sa'id bin Jubair

r:ntuk hal itu kepadanya. Sa'id lalu menjawab,
*Itu adalah hari Nahr. Tidakkatr kamu tahu batrwa kalau Ia

ketinggalan hari Arafah maka ia tidak ketinggalan haji, tapi

bila dia ketinggalan hari Naltr berarti ia ketinggalan haji?'787

16472. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada karni, ia berkata: Yunus mengabarkan

kepada kami dari Sa'id bin Jubair, ia berkat4 "Haji Akbar

adalah hari Nahr;'

Dia (Yunus) berkata: Aku berkata kepadanya: Abdullah bin

Syaibah dan Mtrhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas

berbeda pendapat dalam masalah ini. Muhammad bin Ali
mengatakan batrwa itu adalah hari Nahr, sedangkan Abdullatr

mengatakan batrwa itu adalah hari Arafah."

Sa'id bin Jubair berkata, "Bagaimana bisa Ia yang tidak

mendapatkan haji {ikarenakan tidak ikut arafa}r- disamakan

dengan ia luput padahari Nahr."788

16473. Abu Kuraib dan Abu As-Sa'ib menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada

kami dari Asy-Syaibani, dari Sa'id bin Jubair, ia berkat4

"Haji Akbar adatah \ari Nahr.u78e

16474. Muhammad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Al Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada

kami dari ayatrny4 ia berkata: Seorang laki-laki
menceritakan kepadaku dari ayahny4 dari Qais bin Ubadal1

Kami belum menemukannya dalanr referensi lain yang ada pada kami.
Lihat riwayat senada dalam Mushannaf Ibru Abu Slaibah (3D25, no. 13671).
Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dalamAl MuhannafQl4Tt).

7t7
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ia berkata, "Tanggal l0 Dzul Hijjah adalah hari Nahr, dan
itulah haji Akbar.,'7eo

16475. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan
menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abdulratr bin
Syaddad, ia berkata "Hari haji Akbar adalatr hari Nahr, dan
haji Ashghar (haji kecil) adalatr umratr.,,7el

16476. Abdut Hamid bin Bayan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ishaq mengabarkan kepada kami dari Syarilq dari
Abu Ishaq, dari AMullah bin Syaddad bin Al Hadd, ia
berkata, *Haji Akbar adalah hari Naltr.,,1e

1il77. Ibnu Watd menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Muharibi menceritakan kepada kami dari Muslim Al Hujabi,
ia berkata: Aku bertanya keada Nafi bin Jubair bin Muth'im
tentang haji Akbar, lalu ia mer{awab, *Itu adalatr hari
Nalt."D3

l&78. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam
menceritakan kepada kami, ia berkata dari Anbasah dari Al

Kami belum menemukan riwayat dengan redaksi seperti ini dalam referensi
yang ada pada kami.
Diriwayatkan oleh Abdunazzaq dalam tafsirnya ell3s) dan Al Baghawi dalam
Ma' alim At-Tanzil (3 I 8).
Diriwayatkan oleh Ibnu Abu syaibah dalam mushannafry4 pembahasan
teNrtarg baji(71470).
Diriwayatkan oleh Al Baghawi dalart Ma'alim At-Taruit (3/8), Al Mawardi
dalam An-Nukat wa Al Uyun Q/339), Ibnu Athiyyah dalam Al luluhurar Al
Wajiz (4/5,6), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31389). Mereka semua
menyatakan pendapat bahwa hari haji Akbar adalah hari Nahr, dari Ibrahim An-
Nakha'i, Amir Asy-Sya'bi, dan selain keduanya tanpa menyebutkan lafaztrnya.
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Mughiratr, dari lbrahim, ia berkata, "Dikatakan bahwa haji

Akbar adalatr hari Nahr."1%

16479. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku

menceritakan kepada kami dari Isra'il, dari Jabir, dari Amir,
ia berkata, *Hari haji Akbar adalatr hari ditumpahkannya

darah dan dihalalkannya yang haram (setelatr ihram)."7e5

16480. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mughirah

mengabarkan kepada kami dari Ibratrim, ia berkata, "Hari
haji Akbar adalatr hari Nahr, yang pada hari itu semua yang

telatr diharamkan (pada saat ihram) telatr dihalalkan."Te6

16481. ...Ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Ismail

bin Abu Khalid, dari Asy-Sya'bi, dari Ali, ia berkata, *Hari

haji Akbar adalah hari Nahr."7e7

16482. Ibnu Waki menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu
Usamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, ia
berkata: Aku bertanya kepada Muhammad tentang hari haji

Akbar, ia lalu berkata, "Itu adalah hari Rasulullah SAW

berhaji bertepatan dengan hajinya orang-orang wabar

(nomaden)."798

16483. Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Al
Hakam bin Basyir menceritakan kepada kami, ia berkata:

Umar bin Dzarr menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

Ibid.
Ibid.
Ibid.
Lihat atsar no. 12748.
Ibnu Katsir dalam tafsinrya (61147>.
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bertanya kepada Mujahid tentang hari haji Akbar, lalu ia
menjawab, "Itu adalah hari Nahr.'7ee

16484. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Isra'il
menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Mujatrid,

bahwa hari haji Akbar adalatr hari Nahr.800

16485. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu
Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Isra'il
menceritakan kepada kalni dari Tsaur, dari Mujahid, bahwa

hari haji Akbar adalah hari Nahr.tor

16486. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Isra'il menceritakan

kepada kami dari Jabr, dari Amir, ia berkata, "Hani haji

Akbar adalah hatri Nab;'

. Ikrimah juga berkat4 "Hari haji Akbar adalah hari Nahr,hai
darah (hewan Kurban) ditumpahkan dan yang haram (selama

ihram) dihalalkan.'

Dia berkata Mujahid berkata, *Yaitu hari semua upacara haji

dikumpulkan semuanya, dan itulah hari haji Akbar."t02

16487. ...Ia berkata: Isra'il menceritakan kepada karni dari Abdul

A'lq dari Muhammad bin Ali, batrwa hari haji Akbar adalatr

hari Nahr.$o3

Kami tidak menemukan riwayat senada dari Mujahid kecuali pada Ibnu Al Jauzi
dalam Zad Al Masir (31396), ia mengungkapkan pendapat-pendapat yang
menyatakan batrwa itu adalatr hari Nahr,lalu ia berkata, 'Dd Mujahid juga ada

pendapat seperti ketiga pendapat yang telah disebutkan."
rbid.
Ibid.
Kami belum menemukan atsr rni dalam referensi lain yang ada pada kami.
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16488. ...Ia berkata: Isra'il menceritakan kepada kami dari Abdul

A'la, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, sama seperti

riwayat sebelumnya.

16489. ...Ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Hammad bin Salamatr menceritakan kepada kami

dari Simak bin Harb, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, sama

seperti riwayat tadi.

16490. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Abu Ishaq, ia berkata: Ali berkata" "Haji

Akbar adalatr hari Nahr."

Dia berkata: Az-Znhi berkata, *Hari Nahr adalatr hari haji

Akbar."8@

16491. Ahmad bin Abdunahman bin Wahb menceritakan kepada

kami, ia berkata: Pamanku, Abdullah bin Wahb,

menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus dan Amr

mengabarkan kepadaku dart Az-Znhi, dari Humaid bin

Abdurratrman, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullatr

SAW mengutusku bersama Abu Bakar pada rombongan haji,

dan Abu Bakar ditunjuk sebagai pemimpirurya" sebelum haji

Wada'. Mereka mengumumkan di hadapan orang banyak

pada hari Nahr, 'Ingatlah, tidak ada lagi orang musyrik yang

boleh melaksanakan haji setelah tahun ini. Tidak ada lagi

yang boleh thawaf di Batullah dalam kondisi telanjang'." Az-

Ibnu Katsir dalam tafsirnya (61 l45).
Abdunazzaq dalam tafsirnya (2 I I 3 4).
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Z;uhr: berkata: Humaid berkata" *Haxi Nahr adalatr hari haji
{tgsr'.1805

16492. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:
l*b&nazzaq menceritakan kepada kfini, ia berkata: Asy-
Sya'bi mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, ia berkata:
Aku bertanya kepada AMullah bin Syaddad tentang haji
Akbar (haji besar) dan haji Ashghar (haji kecil), lalu ia
menjawab, *Haji Akbar adalah pada saat hari Nahr,
sedangkan haji kecil adalah r rrrah."t6

16493 ...Ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia
berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq,

ia berkata: Aku bertanya kepada AMullah bin Syaddad, lalu
ia menyebutkan riwayat yang sema

16494. ...Ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada karii, ia
berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari AMul
Malik bin Umair, ia berkata: Aku mendengar Abdullah bin
Abu Aufa berkata, *Hari haji Akbar adalah hari
diletakkannya rambut (dicukur), ditumpahkan daratr

(penyembelihan Kurban), dan dihalalkannya yang haram.,,807

16495. ...Ia berkata: Ats-Tsawi menceritakan kepada kami dari Abu
Ishaq, dari Ali, ia berkata, "Haji Akbar adalatr hai Nahr.,,808

16496. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: eais

805 As-suyuthi dalan Ad-Darr Al Montsur (4t127).Ef eUaurrazzaq dalam tafsirnya Qll35).s07 abdunazzaq dalam tafsirnvuiuBq.t* Atsar ini telah disebutkan tailtrij-nya dengan sanad-sanad yang lain. Lihat
ats ar- ats tr sebelumnya.
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menceritakan kepada kami dari Iyasy Al Amiri, dari

Abdullah bin Abu Auf4 bahwa ia pemah ditanya tentang hari

haji Akbar, lalu ia menjawab, 'Maha Suci Allatr, itu adalah

hari saat ditumpahkannya darah, dihalalkannya yang haram,

dan dibuangnya rambut. Itu adalah hali. Nahr."&0e

16497. ...Ia berkata: Isra'il menceritakan kepada kami dari Abu

Hushain, dari Abdullatr bin Sinan, ia berkata: Al Mughiratr

berkhutbah di hadapan kami di atas seekor unta betina. Dia

berkata *Ini adalah hari Nahr,dan inilah hari haji Akbar."8r0

16498. ...Ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Hasan bin Shalih menceritakan kepada kami dari

Mughirah, dari Ibrahim, bahwa haji Akbar adalatr hari Nahr,

hari ditumpahkannya darah.tl I

16499. AI Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami dari Ibratrim bin Thaturian, dari

Mughirah, dari Ibratrim, bahwa hari haji Akbar adalatr pada

hari Nahr, yang dihalalkan padanya apa yang telah

diharamkan (saat ihram;.8r2

16500. Ahmad bin Al Miqdam menceritakan kepada kami, ia

berkata: Yazid bin Zurai menceritakan kepada kami, Ibnu

Aun menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirin,

dari Abdurrahman bin Abu Bakaratr, dari ayahnya" ia

berkata "Ketika hari itu Nabi SAW duduk di atas untanya,

dan Ia mengambil pelanany4 beliau bertanya, 'Hari apa ini*l

t@ Atsar ini sudah disebutkan dengan sanad yang lain namun redaksi yang sama.

Lihat sebelurnnya.
610 lbid.trr lbid.
,r2 lbid.
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Kami terdiam, sampai kami mengira beliau akan

menyebutkan sendiri nama hari itu dengan nama lain. Beliau

ternyata berkata "Bukankah hri ini adalah hari haji?"8r3

16501. Sahl bin Muhammad As-Sijistani menceritakan kepada kami,

ia berkata: Abu Jabir Al Harami menceritakan kepada kami,

ia berkata: Hisyarn bin Al Ghaz Al Jarsyi menceritakan

kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata,
*Rasulullah SAW berdiri pada hari Nahr di sisi jamaraat

(tempat melempar jumrah) ketika haji Wada', lalu beliau

bersaM4 'Inilahlwi haji Akbor'."tr4

16502. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Ja'far menceritalcan kepada kami, ia

berkata: Syu'bah menceritalcan kepada lomi dari Amr bin

Murrab, dari Munah Al Hasrdani, dari salah seorang sahabat

Nabi SAW, ia yang berkata, "Rasulullah SAW b€rdiri di

,. antara kami di atas seekor unta merah yang dipotong kedua

ujung telinganya. Beliau berkata, 'Talrukah kalian hari apa

ini'? Meteka menjawab, 'Hd ini adalatr hari Nahr'. Beliau

b€rsabdq 'Kolian benar, tapi ini juga hari haji Akbar'."ErS

16503. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Yatrya bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syu'batr menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

Diriwayatkan oleh Muslim dalam Al Qasamah, (29, 30), At-Tirmidzi dalam ls-
Sunan Ql59),Ibnu Majah dalam ls-Sznan (3058), Ahmad dalam musnadnya
(5137), dan Al Baihaqi dalamls"Szzm(51139).
Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam ls-Sznan (51125) dan Al Hakim dalam Al
Muta&ak Ql33l), ia berkata "Riwayat ni shahih berdasarkan syarat
Syaikhain." Disehrjui oleh Adz-Dzahabi.
Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya Qla2Q dan Ath-Thahawi dalam
Musykil Al Atsu (21495).
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bin Murrah mengabarkan kepadakq ia berkata: Murratt

menceritakan kepada kami, ia berkata, "Ada seorang satrabat

Nabi SAW yang berlcata,'Rasulullah SAW b€rdiri di tengah-

tengah kami...." Lalu ia menyebutkan riwayat yang sama

dengan tadi.

16504. Abu Kuraib menceritakan kepada karni, Ibnu Idris

menceritalsan kepada lc8mi, ia berlcata: Ismail bin Abu Khalid

mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari Ia, ia berkaa:

Rasulullah SAW mengutus untuk Ali menyampaikan eNnpat

perkara -&etika Abu Bakar memimpin orang-orang untuk

haji-. Dia menyenrlcan $rah Bara'ah (At-Taubah), bahwa

ini adalatt hari haji Alcbar. (l) Tidak ada jiwa yang bisa

masulc lrurga kecuali muslim. (2) idak boleh ada yang tttawaf

di Al Bait ddam keadaan telmjang. (3) tidak boleh ada lag
orang musyrik yang melalsaulcm haji setelah tahun ini. (4)

siapa saja ymg masih prmya perjanjian dengan Muhmma{
akm ditcruskan sarnpai batas waktunya, dan Alldt serta

Rasul-Nya berlepas diri dari orulg{rnng musyrik.tl6

16505. Ya'qub menceritakan k€pada karri, ia berlota: Husyaim

menceritakan kepadalctr dari Haiiaj bin Artha'ah, dari Atha,

dia berhatq *Hari haji Akbar adalah hxi Na}rJfii?

16506. Yunrs menceritakan kepadakrg dia berlota: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada karf, dia berkata: Ibnu Zaid berlcata,

tentang ftrnan Allab iL$ {t ;;- "Poda lrari. tuii

Ibmu Katsir dalam tafsirnya (61142).
Kami belum menemukannya bersanad sarrpai ke Atha dalam referensi lain.
Lihat maknanya pdaZad Al Masdr karya Ibnu AI Jauzi (3R96).
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Akbar, " bahwa itu addah bui Nahr, hari yang pada saat itu
, hal-hal yang haram telah dihalalkaru dan unta disembelih.

Ibnu Umar pernah berkata, *Itu adalah hai Nahr.,,

Ayatrku juga mengatakan hal yang sarna. Tapi Ibnu Abbas
mengatakan bahwa itu adalah hari Arafah, dan aku belum
pernah mendengar ada yang mengatakan bahwa itu adalatr

hari Arafah selain dari Ibnu Abbas.

Ibnu Zaid berkata lagi, ..Haji akan luput (tidak satr) bila
ketinggalan pada hari Naltr, tapi tidak akan luput bila hanya
kAinggalan hari Arafah. Sebab, bila Ia tidak bisa w.kuf pada

siang hari, maka dia bisa melahrkannya pada malam hari
sampai te6it fajar.'tl 8

16507. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahnad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

, . r_ kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-
Suddi, ia berkata, "Hari ldul Adha adalah hari haji {16!sr..rtle

1650E. su$an menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahrru

menceritakan kepada kami dari Syu,bah, dari Amr bin
Murrab ia berkata, *Salah seorang sahabat Rasulullah SAW
menceritakan kepadaku di ruanganku ini. Aku ingat ia
berkata, 'Rasulullah SAW berkhutbatr di hadapan kami pada

hari Nahr di atas unta merah yang dipotong telinganya.

Kami belum menemul@nnya dengan redaksi ini. Ibnu Katsir dalam tafsirnya
(6/145), pedcataan bahwa hari Nahr addah hari haji Akbar nenpafan
p€dotam Ibnu Abu Zaid.
Ibnu Halyan &lamAl Babil lufahith(51369).

ilt
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Beliau berkata, "Tahukah kalian hari apa ini? Ini adalah hari

Nahr dan had haji Akbar."uo

Sebagian lain berpendapat bahwa makna lafazlt pada hari

haji Akbar adalatr ketika pelaksanaan haji Akbar. Sehingga

maksudnya adalatr keselunrhan hari-hari pelaksanaan haji

pada saat itu, bukan hari-hari tertentu.

Mereka yang berpendapat demikian adalatr:

16509. Mtrhammad bin Amr menceritakan kepadaku, dia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, 'ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang ayat, i€'i| &t ;; "Pada hari haii

Akbar," yang artinya ketika pelaksanaan haji, Sementara itu,

maksudnya adalatr keseluruhan harinya. 
82t

16510. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berk4ta: Abu

Atrmad menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu

Uyainah menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari

Mujatrid, ia berkata: Haji Akbar adalatr pada saat hari-haxi

Mina semuanya, yang saat itu kaum musyrik berkumpul

ketika berada di Dzul Maiaz, Ukkazh, dan Majinnah ketika

diserukan kefada merek4 *Tidak boleh lagi berkumpul

antara kaum muslim dengan kaum musyrik setelatr tatrun ini.

Tidak boleh lagi ada yang thawaf sambil telanjang. Siapa saja

yang masih punya perjanjian dengan Rasulullah SAW maka

akan dilangsungkan sampai batas waktunya berakhir."822

Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam pembahasan tentang haji (1742), serta

Muslim dalam lI Qasanah (30).
Al Mawardi dalanr ln-Yukat wa Al tJyun (31339) dan Abu Ha1ryan dalam Al
B altr Al Muhith (5 1369).

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (318).

E20
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165ll. Al Harits menceritakan kepadakq ia berkata: Abu Ubaid
menceritakan kepada karni, ia berkata: Sufyan pernah

berkata, *Hari haji, perang Jamal, dan hari (perang) Shiflin
artinya semua hari saat peristiwa-peristiwa itu ter3adi.,'823

16512. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman
Allah, iL$\ &t;;"Pada hari haji Akbar," Dia berkata,

"Maksudnya adalah ketika pelaksanaan ibadah haji dengan

selunrtr hari-harinya'ea

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang lebih utama Qebih tepa|
adalab haji Akbar itu adalah hari Nab, berdasarkan lrtrabar-khabar

yang jelas dari sejumlatr sahabat Rasulullah SAW, bahwa Ali
menyerukan surah Rasulullah SAW tersebut kepada kaum musyrik,
dan membacakan surah Bara'ah (At-Taubah) kepada mereka pada hari
Nahr. Ini diperkuat lagi inforrrasi yang karni sebtrtkan bersumber

langsung dari Rasulullah SAW, beliau berkata, 'Tahukah kalian hari
apa ini? Ini adalah hoi Naly. "

Selain itu, zuatu hari dinamakan dengan nama tertentu karena

ada peristiwa yang terjadi pada hari itu. Misalny4 hari Amfah
dinamakan demikian karena pada hari itu orang-orang melalrukan

wukuf di Arafah. Hari Idul Adh4 karena pada hari itu orang-orang

menyembelih hewan Kurban (Idul Adha). Hari Al Fithr (berbuka

puasa), karena pada hari itu orang-orang berbuka puztsa. Demikian

halnya hari haji, dinamakan begltu karena pada hari itulah amalan haji

Al Mawardi dalam An-Nuka wo Al llyun (3/33) dan Ibnu Al lavzr dalan Zad
Al Masir (31396).
Ibnu Athiyyah dalam Al lfiuhorar Al Wajiz (3/5) dan Abu Ha1ryan dalam Al
Bahr Al lrtuhith (51369).
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dilalcsanakan dan menyempumakan manasiknya pada hari Nahr.
sedangkan pada malam harinya orang-orang masih wukuf di Arafatl
sampai terbitnya fajar, dan amalan haji selunrhnya dilaksanakan pada

harj Nab.

Perkataan Mujahid, bahwa hari haji itu makzudnya adalatr

keselunrhan hari pelaksanaan ibadah haji, bukanlatr sezuatu yang

dikenal dalaur batrasa Arab, meski memang bisa saja dipatrami
dernikian. Yang dikenal dalam bahasa Arab adalatr, batrwa yang

namanya hari adalah dari terbenamnya matahari sampai terbenamnya
matahari lagi keesokan harinya. Firman Allah harus dipatrami sesuai

dengan makna yang paling dikenal oleh orang Arab kala ia
ditunmkan.

Para atrli tafsir kemudian berbeda pendapat tentang alasan hari
itu dinamakan haji Akbar.

Sebagian berpendapat bahwa alasannya adalah tcarena paAa

tahun itu bertemu rombongan haji dari kaum muslim dan musyrik.

Mer€ka yang berpendapat demikian adalatr:

16513. Uutranrmaa bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia
berl@ta: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dari Al Hasan, ia berkata, "Dinamakan haji
Akbar karena Abu Bakar melaksanakannya, dan di sana

berkumpul kaum muslim dan musyrik. Oleh karena itu,
dinamakanlah haji Akbar (haji terbesar), yang juga

bertepatan dengan hari raya Yatrudi dan Nasrani.,'t25

16514- Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin

tr Abdrurazzaq dalam tafsirnya (U134).

--{le3j
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salamah menceritakan kepada kami dari Ali bin Zaid bin
Jud'an, dari Abdullah bin Al Harits bin Naufal; dia trerkata,
*Hari haji Akbar adalatr haji Wada. (perpisahan), yffig
bertepatan dengan hajinya kaum muslim, Nasrani, dan
Yahudi, yang tidak pemah bertepatan sebel,m dan
sesudahny^;$26

16515. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu Su&an
menceritakan kepada kami dari Ma,mar, dari Al Hasan, dia
berkat4 tentang fimran A[ab iL(fi i{;;,,pada hari
luji Albar," dia berkata, ..Dinamuluo naSi atUar hanya
karena itu addah hari Abu Bakar meraksanakan ibadatr haji
dan perjanjian dibatalkan.,#7

Para ahli yang lain berpendapat batrwa haji Akbar adalah haji
yang dilaksanakan secara qiran, sedangkan haji Ashghar adalah haji
Ifrad. Di antara mereka yang berpendapat demikian adalatr:

16516. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu
Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar
An-Nahsyali menceritakan kepada kami dari Hammad, dari
Mujahid, ia berkat4 ..Biasa dikatakan haji besar dan haji
kecil. Haji besar adalah }.ji eiran, sedangkan haji kecil
adalah l:mrji lfrad.-828

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (3/8) dan Abu Hayyan drlramAl Bahr Al
LluhirtGB69).
Al Mawardi dalam An-Nu*at wa Al Ilyn e/339) dan Ibnu Al Jauzi dalan zad
Al Masir (3R96).
Al Mawardi dpJ,am An-Nukat wa Al ulttrt et33g), Al Baghawi ddam Ma'alim
At-Taruil (3lt), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3t396).

c26
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Ada pula yang berpendapat bahwa haji besar adalah haji itu
sendiri, sedangkan haji kecil adalah umrah. Di antara yang

berpendapat demikian adalah :

16517. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Bal<r menceritakan kepada kami dari Ibnu

Juraij, dari Athq ia berkata, *Haji Akbar adalatr haji,

sedangkan haji As hgho adalah*.r1r. r82e

16418. ...Ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami dari

Daud, dari Amir, ia @aud) berkata: Aku berkata kepada

Amir, *Ini adalah haji Akbar, lalu mana haji Ashghar?" Dia
(Amir) menjawab, eegr*.1r.,t30

16519. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an

menceritakan kepada kami dari Daud bin Abu Hind, dari

Asy-Sya'bi, ia berkata, "Biasa dikatakan batrwa haji Ashghar
, adalah urnrah pada bulan Ramadhan."t3l

16520. ...Ia berkata: Su&an menceritakan kepada l<ami dari

Manshur, dari Mujahid, ia berlota, "Yang biasa disebut haji

Ashglnr adalatr rmrah.rt32

16521. ...Ia berkata: Abdunahman menceritakan kepada kami dari

SuSan, dari Abu Asma, dari Abdullah bin Syaddad ia

Disebutkan dengan sanad yang sampai kepada Atha dan Amir Asy-Sya'bi oleh
Al Mawardi dalam A*Nula wa Al Uytut (3839), Al Baghawi dalam Ma'alim
At Tanziil (3lt), dan Az-htyaj dalam Ma'ani Al Qu'an Q1429).
Ibid.
Ibid.
Ibid.

130
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berkata" *Hari haji Akbar adalah hari Nahr, sedangkan haji

A s h ghar adalatr umrah.'t33

16522. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Az-Z\hi, bahwa orang-orang jaltiliyyalt

biasa menamakan haji kecil dengan sebutan uuruah.s3a

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar dalam hal

ini mentrnrtku adalah, haji Akbar adalah haji, sedangkan haji Ashghar

(kecil) adalah umralu sebab dari segi kadar amalan, haji kadarnya

lebih besar daripada umrah.

Me,ngenai firman Allatr, {{r|Jl U "nt; 'ii i1 "Bahwa

sesungguhrrya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang

m*ryriHn

Maknanya adalah, Allah dari Rasul-Nya berlepas diri dari

perjanjian dengan orang-orang muqnik selepas musim haji ini.

Abu Ja'far berkata: Makna kalimat ini adalatr, adanya

pengumuman dari Allah dan Rasul-Nya kepada selunrh manusia pada

hari haji Akbar, bahwa Allah dan Rasul-Nya zudatr melepaskan diri

dari perjanjian.

16523. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang ayat, Lt
A t.. l, 1 zr?1' .t !9- z .7'inF; 

"$!J1 
U "nt;. 'Irfr "Don bahu,asanya Allah dan

Abdurrazzaq dalam tafsirnya (Al35) dan Al Jashshastr dalan Ahkmt Al Qw'ot
(4D6e).
Abdurrazzaq dalam tafsirnya Qll35) dan Al Fatfir Ar Razi dalam tafsirnya
(rsD22).

t33
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Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrilt" bahwa

maksudnya adalah setelatr pelaksanaan haji ini.835

rakwir ny:LABh: l#d;."U'Hb';$ fi oy

J =,1 V;{'"ji ;iJ';'l,)r# 
-,;?' -;*1 

ffemudian iiha
kamu ftaum musyrikinJ bertobat, maka bertobat itu lebih baih

bagimu; dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa

sesungguhnya kamu tidah dapat melemohhan Allah. Dan
beritakanlah kepada orang4rrang hatir [bahwa mereha akan

mendapatJ siksa yang pediu

Abu Ja'far berkata: Allatr berfirman, "Jika kalian bertobat

dari kekafiran yang kalian lakukan selama ini, wahai orang-orang

musyrik, dan kalian kembali kepada sikap mengesakan Allah dan

menghambakan diri hanya kepada-Nya tanpa menyertakan

sesembahan yang lain, maka itulah yang lebih baik untui< kalian
daripada tetap dalam kesyirikan, baik di dunia maupun di akhirat."

'# ts$ *Dan jika tratian berpaling," artinya adalah, jika
kalian berpaling dari keimanan dan betatr dengan kesyirikan kalian.

7 "#'& 
';{3 WJ|"Ketahuitah batwa katian tidak

akan bisa membuat Allah lemah," maksudnya adalah, yakinlatr bahwa

kalian tidak akan selamat dari a&ab Allah Yang Maha Pedih dan

siksanya yang sangat keras bila kalian tetap pada kekafiran,

sebagaimana para pendatrulu kalian yang juga orang-orang musyrik.

Weji *t "Berilah kabar gembira kcpada orang-orang
kafir itu," artinya adalah, ketahuilatr watrai Mtrhammad, orang-orang

t" Ibnu Hisyam dalamls-Srialr A*Nabawtyyah(4/lEt).
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yang mengingkari kenabianmu akan merasakan siksaan yang tak
terlupakan, dan pasti menimpa mereka.

16524. AI Qasim menceritakan kepada karni, dia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, dia berkata: Hajjaj menceritakan
kepada kami dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, fr oF
bahwa artinya adalah, jika kalian beriman.836

tlrfo

$ er {,*;_ f ?3#i'i }'ii <r,tri $ t-

rt it -ri;v lt i'#,q tW (;: *-:6 b*U-
'49fre4

' Keanali or (mg. or (mg nrusy rikin y 61rrg l<$rw Atah
mengadal<mt Perio,,,iian (ilmgar. m,,.el.u,) ilmt mqeka dnak
mengwang( sesua,tr.t, fum (dari isi periarriiarJ)rw dmr tidak
(pula) mqela mertbantu la yang menustthi l&rruu, malca

terhadap mqelca itu penahilah ianiirrya sunpaibatas
w aktuny a. S e nirrtggulwry a y'.Jllah nwrytllori or dng. or cmg

yarrgbqtakwa." (Qs. At Taubah t9]: 4)

.i,i iti:{ iW iy,W if;d,#tr €.iit
E36 Kami belum men€mukannya dengan sanad dan lafaztr ini, hanya saja Al

Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (3/8) menyebutkan makna senida aingan
mengatakan artinya adalah, kalian kembali dari kekafiran kalian. Ibnu athiyyah
juga menyebutkannya dalam Al Muharrar Al wojiz (3/7) dengan .eng"t"Lrn
bahwa artinya adalatr dari kekafiran.
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{riifji 7,) 6"rroli orang-orang musyrikin yong hamu telah

mcngadakan perjanjian [dengan merekal dan mereka tidak

mengurangi sesuata pun [dari isi perianiianJmu dan tidak [pulaJ
mereka membantu Ia yang memusuhi *amu, maka terhadap mereka

itu penuhilah janjinya sampai batas wahtunya Sesungguhnya Allah

menyuhai orongerung yang bertalswa)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Dan (inilah) suatu

permaHuman daripada Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia

pada hari haji Akbar, balrua sesungguhrrya Allah dan Rasul-Nya

berlepas diri dari orang-orang musyrikin." Dikecualikan dari itu

adalah orang-orang yang mengadakan perjanjian dengan kalian watrai

orang-orang mukmin, dan mereka tidak mengurangi sedikit pun dari

perjanjian itu dan tidak membantu siapa pun yang memusuhi kalian

dengan cara membantu mereka dengan jiwa dan badan mereka, atau

bantuan senjata, kudq atau personel.

'i:Y Jt i# A fi$ "Maka terhadap mereka itu

penuhilah janjinya sampai batas waWunya, " Di sini Allah seolah-olah

berfirman, *Oleh karena itu, penuhilah perjanjian dengan merek4

sebagaimana telah kalian sepakati bersama. Jangan menancapkan

tombak kepada mereka sampai batas waktu perjanjian itu beraktrir."

'4f5144-i7i'i,y"srtungguhrryaAltahmenyukaiorang-orang

yang bertahwa Maknanya adalatr, Allah menyukai orang-orang

yang taktrt kepada-Nya dengan mematuhi semua perintatr-Nya dan

menjauhi semua larangan-Nya.

16525. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Atrmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

suddi, tentang ayat "'ifr $t i'# dt fjfi "Maka
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terhadap tnereka itu penuhilah janjinya scrmpai batas

waldunya," bahwa maksudnya adalah sampai batas waktu

yang ditentukan urtuk mereka.83?

16526. Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, dia berkata:

Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang

ayat, ',r,{-:Ai U #li6 <r-,trl $ "Kecuati orans-orang

musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan

merela)...." bahwa maksudnya adalah perjanjian khusus

sampai batas waktu yang ditenttrkan. "Dan mereka tidak

mengur angi se suatu pun.

16527. Bisyr menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, dia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allalt 6Ji $t
,1i3, W'bhg_ t, t*3,{,.X_ { f q.:l' U }'4t
"Kectali orang-orang muryrikin Wng kanu telah

,-Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak

mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak

(pula) mereka membantu Ia yang memusuhi kamu," Dia

berkata "Itu adalatr kaum musyrik Quraisy yang

mengadakan perjanjian dengan Rasulullah SAW di

Hudaibiyyatr. Masa perjanjian mereka tinggal empat bulan

lagi setelah hari Nahr. Allah memerintalrkan Nabi-Nya rurtuk

menuntaskan masa perjanjian tersebut sampai batas

waktunya. Sedangkan bagi mereka yang tidak punya

perjanjian, maka batas waktu aman bagi mereka yaitu sampai

berakhirnya bulan Haram. Setelah itu, perjanjian

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(611750).
Ibnu Hisyam dcJiam As-Sirah An-Nabawiyyah (4/l 88).

837
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dikembalikan kepada masing-masing pihak dan Allah

memerintahkan Nabi-Nya untuk memerangi mereka sampai

mereka mau bersaksi bahwa tiada ilatr selain Allah dan

Muhammad adalah utusan Allah. Tidak ada yang diterima

dari mereka selain i1o.r:83e

16528. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayalrku menceritakan

kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkatao "Masa

berlaku bagi orang yang punya perjanjian dari kalangan

musyrik setelah turunnya Bara'atr (At-Taubah) ini adalah

empat bulan dimulai sejak hari pengumuman surah Bara'ah

(At-Taubatr) sampai tanggal sepuluh Rabi'ul Akhir, dan itu

jumlahnya empat bulan. Bila kaum musyrik melakukan

pelanggaxan perjanjian dan membantu musuh Islarg, maka

tak ada lagi perjanjian untuk mereka. Tapi jika mereka

menepati perjanjian antara mereka dengan Rasulullah SAW

dan tidak melakukan kegiatan yang membantu musult Islam,

maka Alhh memerintatrkan untuk melaksanakan perjanjian

sampai selesai batas waktunya."&0

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (611750), dalam dua atsar yangberbeda namun

dengan sanad yang sama. As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (4/131), dari
Ibnu Al Mundzir, dari Qatadah.
Disebutkan pula secara ringkas oleh Ibnu Athifyatr dalam Al Muharrar Al
Wajiz (317) dan Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith (51371), yang keduanya

berkata tentang a/sar Ibnu Abbas, "sampai batas waktu mereka," artinya,

sampai empat bulan yang disebutkan dalam ayat ini. Tetapi, Abu Hayyan

mengkritik hal itu dengan berkata, "lni jauh dari kemungkinan, karena

pengecualian tidak berfungsi sebagai pembanran hukum, sebab itu sama saja

dengan mengatakan bahwa mereka yang dikecualikan kondisinya sama dengan

mereka yang memegang perjanjian."
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:r#* L"'4tu1 i]t*E rA'$*t'*s r:sg

t,6"gw+#b,sYirFSniy,
3f,,r;ti;l;it*1i*s;Hliuj,i;3;j-atv1f,

@u-,
" Apabila ildah hdbis bulan bulut Humr itu nal@

&nnudnlah orang.u(mg rwsyrikin iAr dimaw saio lcmw
i',,nJp,,i nwel<a, ilm tmgl<nplah mnelca. KeP,o.{gloh nserco
darr intialilah ili tenW petJginttiatl. Jika nrnel<abefiobat

ilm mendirilcan slwlu ilm n:rlrwnait<m zatm, mat(aberitah
kcfubasurlnpdansel<otmatk@attrr.Sesunguhnyo

dJlah Morw P engmeun lo$i lvlalw p eny cy urg."
(Qs. At Taubah [9]:5)

v*r'ilffi ";;sykffi;-#trf;#wEi,J3;r1 'tfr "ot'W1;fr.,gJit5r6 ,,{Att (Apabita sadoh
habis bulan-bulan Haram itu moho bunahrah orangerang
musyrihin ilu dimano saja kamu jumpai mereka, dan tanghaplah
mereha Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jlha
mereha bertobat dan mendirikan shalot dan mcnanaikan uhal,
maks berilah hebebasan hepado mereha untuh berjalan
SesungguhnyaAllah Maha Pengampun lagi Maha penyayang)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, '#rit'f*;j ,iE
'fA ",qpobila sudoh habis bulan-bulan Haram itu,, adalah jil<a

masanya sudatr berakhir. Futt^'* biasa dikatakan, .,il$r r3.ii" yang
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artinya, kami keluar dri bulan itu. Ada pula kata 
|^"iU iO y*g

aninya kambing yang telah terkelupas kulitnya.

Bulan-bulan Huam di sini adalah Dzul Qa'dah, Dzul Hiiiah,

dan Muharrarn. Sedangkan yang dimaksud akan berakhir di sini

adalah MutrananU karena pengumuman surah Bara'atr (At-Taubatt)

dilakukan pada bulan dilaksanakannya haji Akbar. Seperti diketatrui,

mereka tidak mungkin melewati bulan Haram seluruhnya.

Keterangan-keterangan yang telatr lalu menunjukkan benarnya apa

yang kami sebgtkan- Penyebutan bulorbulan Haram di sini hanya

karena butan Muharrm beriringan dengan dua bulan sebehunnya.

Makna kalimat t€rsebut adalah, ryabila bulan-bulan haram

yang tiga ini zudah sclesai dari mereka yang tidak memiliki perjanjian.

Atau bagi mereka yang memiliki perianjian tapi melanggarnya"

dengan cara m€,lolong musuh menyerang Rasulullatr sAw dan para

satrabatnya. Atau bagi mereka yang memiliki perjanjian tanpa.-batas

waktu. Bertak'rah firman Allah, i;#"t,4't-$t:iuisff "Maka

bunuhlah orcrngar@rg musyrikin itu dimana saia komu jumpai

merefta, yang maksgdnya, maka bgnuhlah orang-orang musyrik itu

dimanaprm kalian temnkan mereka di muka bumi ini, baik di tanatl

Haram mauprm di luar tanah Haram, baik pada bulan Haram maupun

di luarbulanHaram.

itft "Dot tangkaplah mereka," maksudnya adalalr,

tawanlah mereka

irlX6 "Kepunglah mereka," maksudnya adalatr, cegatrlah

merekatb"raktivitas di negeri-negeri Islam, dan larang mereka masuk

Makah.

,6i;'JL'illt:l$"Danintailahditempatpengintaian,'
maksudnya adalab trmggUlah mereka untuk bersiap membgnuh
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mereka atau menangkap mereka dari seluruh tempat pengintaian, yaitu

di jalan-jalan atau ditempat-tempat pengintaian.

li6 b'g "Jika mereka bertobaf, " maksudnya adalah, jika
mereka ingin kembali dari kesesatan mereka (melakukan kemusyrikan
dan mengingkari kenabian Muhammad SAW) dan menuju tauhid

kepada Allah serta beribadah kepada-Nya setulus hati tanpa

menyertakan tuhan-tuhan yang lain dengan mengakui Muhammad

SAW sebagai nabi.

',t-A| VGt "Dan mendirikan sholat," maksudnya adalah,

mereka bersedia melaksanakan apa yang diwajibkan kepada mereka,

berupa pelaksanaan shalat dan menunaikan zakat, yang ditetapkan

Allatr atas mereka.
,s4 . 11,r.
W \);* "Maka berilah kcbebasan kepada mereka untuk

berjalan," maksudnya adalah, biarkan mereka beraktivitas di negeri-

negeri kalian dan masuk ke tanah Haram.' 
U: 3jL '^ifr 11 "Altoh Maha Pengampun lagi Maha

Penyayang," maksudnya adalah, kepada siapa saja yang bertobat dan

kembali patrrh kepada-Nya setelatr sebelumnya banyak bermaksiat.

Allah Maha Menutupi dosa hamba-hamba-Nya yang bertobat, serta

Matra Penyayang trntuk tidak menyiksanya akibat dosa-dosa yang

telah lalu sebelum dia bertobat dan setelah bertobat.

Sebelumnya telah kami sebutkan perbedaan pendapat para

ulama tentang siapa saja yang diberi penangguhan waktu hanya

sampai berakhimya bulan-bulan Haram.

Apa yang kami sebutkan ini selaras dengan pendapat beberapa

ahli tafsir, antara lain:
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16529. Abdul A'la bin Washil Al Asadi menceritakan kepada kami,

ia berkata: Ubaidullah bin Musa menceritakan kepada kami,

ia berkata: Abu Ja'far Ar-Razi mengabarkan kepada kami

dari Ar-Rabi, dari Anas, ia berkata: Rasulullatr SAW

bersabda, "Barangsiapa meninggalkan dunia dalam kcadaan

ikhlas ibadahnya hanya kcrydo Allah dan tidak

menyehttukan-Nya dengan apa pun, berarti dia telah

meninggalkan &tnia dalam kcadaan Allah ridlw
kepadanya."

Dia berkata: Anas berkata, *Itu adalah agama Allah yang

dibawa oleh para rasul, mereka menyampaikannya dari

Tuhan mereka sebelum terjadinya goncangan dan

berkecamulanya hawa nafsu. Itu dibenarkan oleh Allah dalam

ayat terakhir yang Dia nrunkan, Yjt6 ',t lS1 VGft V(s ob

WljL|';1Ji "Jilra mereka bertobat dan medirikan
shalat dan menunoilcan zalcat, maka berilah kebebasan

kcpada merelca untuk berjalan" (Qs. At-Taubatr [9]: 5)

Artinyq tobat mereka dengan meninggalkan penyembatran

berhala dan menggantinya hanya dengan menyembah Tuhan

merekq mendirikan shalat, dan menruraikan zakat. Allah

kemud.ian berfirman pada akhir ayat lain, ll1itt UG oF
'g/_4t a ,Fr;$ 

"Ht't 
6t1i, 

"fii 
,,Jitra meretra

bertobat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka

(mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagatna. " (Qs. At-
Taubah [9]: ll)et

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalan Muqaddimah Q0), Al Hakim dalam Al
Mustadrak Q1332), dia berkata 'Hadits mi shahih sanadnyq namun tidalc
diriwayatkan oleh Al Bul&ari dan Muslim-" Adz-Dzahabi berkomentar,
"Kalimat awal hadits mi marfu', sementara yang lainnya menurutku merupakan
sisipan."
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16530. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id
menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman
A[arL i;;5,{) * i{rfit i}ijf, rA ,*<ii -#,,i8
"Apabila sudah labis bulan-bulan Haram itu, Mala
bunuhlah orang-orang musyriffin itu dimana saja kamu
jumpai mereka,"

Ia berkata, "Artinya adalah, biarkan mereka menempuh jalan

mereka, sebagaimana kalian diperintahkan Allah, sebab

manusia terbagi menjadi tiga golongan, yaitu (l) muslim
yang wajib membayar zakat, (2) musyrik yang wajib
membayar jiryah, dan (3) musuh yang harus diperangi tapi

berada dalam jarninan keamanan karena mereka berbisnis di
negeri muslim bila mereka bersedia memberikan

sepersepuluh hartanya (pajuk).'e2

1653'1.. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari

As-Suddi, tentang (firman Allah) fA '*<it'# ri!q- "Jitu
telah beraWtir bulan-bulan haram itu," bahwa maksudnya

adalatr, keempat bulan aku hitungkan untrkmu, dua puluh

hari pada bulan Dzul Hiiiah, keseluruhan Muharmm, Shafar,

Rabi'ul Awwal, dan sepuluh hari dari bulan Rabi'ul Akhir.e3

Mereka yang berpendapat seperti ini mengatakan batrwa

dinamakan bulan Haram karena Allah mengharamkan kaum mukmin

menumpahkan darah orarrg-orang musyrik atau mengganggu mereka

As-Suyrthi dalamAd-Durr Al Mantsur (41133), dari Abu Syaikh, dari Qatadah.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511752).

w
ra3
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kecuali dengan melakukan kebaikan. Mereka yang mengatakan

demikian diantaranya:

16532. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, dia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jruaij, dari Ibrahim bin Abu Bakar,

bahwa dia mengabarkan kepadanya dari Mujahid dan Amr
bin Syr'aib, tentang firman Allah, lF '#<ii '# ,:tE

batrwa maksudnya adalah adalah empat bulan yang

disebutkan Allah dalarn frman-Nya, ,;ti 41j^, 'i. Oia
berkata" "Diramakan haram kareira mereka (orang-orang

musyrik aman di dalanrnya hingga bisa berkeliaran ke mana

saja)."w

16533. Yunus menceritakan kepadaku, dia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada karni, dia berkata: Ibnu Zaid berkat4
tentang firman Allah, 'i iti? ir-jJt $"Ai; i*"'nii$
,*t 

-eS C;ii 01 LJ @'Spi ;' 
llnitoh prrnyataan)

pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya (yang

dihadapkan) kcpada orang-orang muryrikin yang kamu

(luum muslimif telah mengadakan perjanjian (dengan

mereka). Maka berjalanlah lamu (kawn musyrikin) di muka

bumi selarna ernpat bulan.... " dia berkata, "Mereka diberikan

waktu selama empat bulan, lalu dilepaskanlah hubungan

dgngan semua kaum musyrik. ilis$ fA 'ri:r<ii';tlt ri$'JL-fr1 lr33{t; irFS irfi i#i) &-6,{rAi
)-2'; 'Apabila sidah habis bulan-bulan Haram itu, maka

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uytn (31340), dengan redaksi senada dari
Al Hasan. Al Baghawi juga menyebutkannya dalam Ma'alim At-Tanzil (319),
Ibnu Katsir dalam taftimya (6/148), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(3/3e8).
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bunuhlah orang-orang musyriHn itu dimana saja kmnu
jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka

dan intailah ditempat pengintaion...'.

Tidak boleh membiarkan mereka masih ada di negeri-negeri

kaum muslim, dan mereka tidak boleh lagi keluar untuk

berdagang. Mereka benar-benar harus dipersempit setelah itu.

Allatr kemudian memerintahkan untuk memaafkan mereka,

W'ri ifff ifut i;Ul| Yjt6 iVal t;,Gf, gc og

@ Ut 'Jika mereka bertobat dan mendirikan shalat dan

menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka

untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang'."84s

16534. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritaka-n kep{a kami dari Ibnu Ishaq, (tentang firman
Allah) rA *tlt'&i 'iF 

"Apabita sudah habis butan-

'-- bulan Haram itu," bahwa maksudnya adalah, empat bulan
yang Allatr tetapkan bagi mereka secara umum, berlaku';S* L" ''{gji Ufrr'ur.rt* kaJgsan !.uyntin. :risit :# 'o**Si l-{i
)*;'JL -# bW ir4, rtf, "iii,ounir,tor,
rang-orang musyrikin itu dimana saia kamu iumpai mereka,
*r

orang-orang musyrikin itu saja lramu jumpai mereka,

dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di
tempat pengintaian.... "%6

rtoc

t" Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/148) dan Al Qurthubi dalam tafsirnya (5t72).s Ibnu Hisyam dalam As-Sirah An-Nabm'iyyah(4/l 89).
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"Dart iilca seorang di antma or(mg.ofimg musyrikin iat
memintaper:lin.durryml<epadanru,malalinfungilahia
sntpcryc- ia setnpat mendengar tfuwn AJ;lah,l<emdiart

antnrl<anlah ial<e tenPat yd,rl.g canJ(mbaginya. Demikian iat
disebabl<mnrrr:elal<munryongfinf,krwngetahui,o

(Qs. At Taubah [9]: 6)

Talrwil firman AJle!: |A 'rftt#t Q,$!t'ef 3$
(,ra15-s i3 ifi a:t ku'^tg fi ;rt'$'#'{ Toan ii*a

seorang di antara orang4rung mwyrikin itu mcminta perlindungan

kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat meadengar

Jirman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman

baginya. Demihian ita disebabhan mcreka kaam yang tidak

mengetahui)

Abu Ja'far berkata: Allah menyatakan kepada Nabi-Nya,

"Jika ada di antara orang musyrik yang seharusnya engkau perangi

pasca beraktrirnya bulan-bulan Haram itu meminta perlindungan

kepadamu 4gar mereka bisa mendengarkan kalam Allah, yaitu Al

Qur'an, maka ;jlti Maksudnya, berilatt jaminan keamanan

kepadanya. ;rt '8 
4 

'6 'lg* dia bisa mendengarkan kalam

Allah'. Maksudnya" mmdengar bacaanmu kepadanya.

n?1!3t'* 'Lalu beritahukan kcpadonya tempat penjaminan

kzamanan baginya'.lvlaksudnya, bila ia tetap tidak mau masuk Islam

setelah mendengar ayat-ayat Allah, maka antarkan dia ke tempat

-
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pengamanannya. Ini berarti dia tidak boleh diganggu oleh dirimu dan

orang-orang yang taat kepadamu sampai ia dikembalikan ke

tempatnya di negeri orang-orang musyrik.

<rt5:;$?;';$6fs 'Itu karena mereka adalah orang-orang

yang tidak mengetahuf' Artinya, mereka melakukan perbuatan itu
padahal kamu telah memberikan keamanan kepada mereka dan telah

membacakan Al Qur'an serta mengembalikan mereka ke tempat yang

zrman karena mereka tidak tatru hujiah tentang Allah. Mereka tidak

tahu apa yang akan mereka dapatkan kalau mereka beriman, dan apa

yang akan mereka dapatkan kalau tidak beriman kepada Allah."

Pendapat kami ini sama dengan pendapat para ahli tafsir

berikut ini:

16535. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada karni, dari Ibnu Ishaq, tentang ayat, olj
'St;g <.d-fii l; 'A "Dan jika seorang diantara

orang-orang mwyrikin itu meminta perlindungan

kcpadamu," yaitu dari kalangan mereka yang diperintahkan

kepadamu untuk diperangi. "Maka berilah mereka

kpamanan."MT

16536. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang ayat, ;t i,K '{f i* 'ofri "Mrt- berilah iaminan' kcamanan podanya suprya dia bisa mendengar kalam

Allah." Kalam Allah di sini adalah Al Qur'an.8at

H Ibnu Hisyam dalam,{s,$iraft A*Nobawiyyah(4/lS9).t't Ibnu Abu Hatim dalaur ta&irnya (611755) dao Al Mawardi dalam AwNuka u,a
Al uw, (3441).
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16537. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang ayat, l$i 'r}W <.{#'nTS 3$
"Jil(a ada salah seorang dori kaum musy'iHn minta

perlindungan kepadamu mala berilah dia perlindungan,"

bahwa maksudnya adalah, adala mendatangimu sehingga ia

bisa mendengarkan ucapanmu dan apa yang diturunkan

kepadamu. Dalam hal ini ia aman sampai ia mendatangimu

serta mendengarkan kalam Allah, dan ia aman sampai tiba di

tempat pengamanm mereka.8a9

16538. Al Qasim menceritakan kepada lcami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan redaksi yang

serupa.

16539. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, Ya'qub

menceritakan kepada kami dari Ja'far, dari Sa'id, ia berkata,

"Rasulullah SAW pergi berperang, dan beliau bertemu

dengan mustrh. Kaum muslim mengeluarkan salatr seorang

dari kaum musyrik, dan mereka segera menghunuskan

senjata mereka kepadanya. Dia berkata, 'Letakkan senjata

kalian darikq dan perdengarkan kepadaku kalam Allah'.

Mereka bertanya, 'Apakah kamu bersaksi batrwa tiada ilah

selain Allah, d"n Muhammad adalah hamba serta utusan-

Nya. Juga melepaskan diri dari l.r;ta dan Uzta'? Dia

ee Mu3ahid dalam tafsirnya (1D73) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611755).
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menjawab, 'sesrrngguhnya aku akan memberikan persaksian

kepada kalian batrwa aku telatr melakukannya'."850

16540. Yunus menceritakan kepada}u, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada hami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah, kUfifi'/ "Kemudian antarkanlah

ia ketempat yang aman baginya," bahwa maksudnya adalatr,

jika ia tetap tidak menerima apa yang kamu baca dan kamu

ceritakan kepadanya, maka antarkan dia ke tempatnya.

Dia berkata, "Ini bukan merupakan mansuHt."8'r

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum ayat ini, mansuWt

atau tidak?

Sebagian berpendapat batrwa ayat ini tidak mansukh, dantelah

kami sebutkan mereka yang berpendapat demikian.

Sebagian lagi berpendapat batrwa ayat ini mansuWr. Mereka

yang berpendapat dernikian adalah:

16541. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh- Dhahhak,

tentang ayat, j$t' 4|2{;:i l;ft3t'Matw bunuhtah

orang-orang musyrik itu dimanapun lumu temui rnereka,"

bahwa ayat tersebut telah dihapus oleh ayat, d$e|'fi.f;e$
"Kamu boleh membebaslwn mereka ntau menerima tebusan."

(Qs. Mnhamm ad l47l: 4)8s2

Kami belum menemukannya dalam referensi lain yang ada pada kami'
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(611756).
Ibnu Athiyyah dalam,4I Muhanw Al Waiiz (3/8), Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (31399), An-Nahhas dalam An-Nasikh wa Al Mansuwt Sal. 425),Ibnu Al
Arabi dalam Ahtram Al Qtr'an Qt9ol,902), dan Az-Zamakhsyari dalam lI
KasysyafQllTS).

850

E5l

E52
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16542. ...Ia berkata: Suffan menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, riwayat yang sama dengan tadi.

. Sebagian lain berpendapat bahwa ayal L6 ',.t{F i}ist
ir;st{t "Maka bunuhlah orang-orang mwyrik itu dimanapun kamu

temui mereka," justru yang me-n askh ayat, &99 tfi.V, ($ "Kr*u
boleh membebaslan mereka atau menerima tebusan." Mereka yang

berpendapat demikian adalah:

16543. Ibnu Waki menceritakan kepada lomi, ia berkata: Abdatt bin

Sulaiman menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Arubah,

dari Qatadah, tentang firman AllalL 's*iv'!iii#, $y'6
{1, eb ');. V eE "...sehingga apabila kamu telah

mengalahkan merelu moka tawanlah mereka dan sesudah in
kamu boleh membebaskan merekn atau menerima tebusan

sampai perang berakhir...." (Qs.. Muhammad 147): 4). Ayat

ini di-mansukh oreh ayat, 'i;h4i L" 'dAi iji56
"Maka bunuhlah orang-orang musyrik itu dimanapun kamu

temui mereka."8i3

Abu Ja'far berkata: Menurutktl tidak ada nasikh dan

mansuklt dalam ayat ini. Sebagaimana sudah kami terangkan, bahwa

yang dinamakan nasldt (penghapusan hukum) adalah penghapusan

keseluruhan hukum dengan hukum baru yang berbeda dengan

sebelumnya. Tidak benar berdalil dengan hukum Allah yang

memerintahkan pembunuhan orang-orang musyrik dalam setiap

keadaan, kemudian dihapus hukumnya dengan bolehnya tidak

membunuh merek4 dengan mengambil tebusan atau melepaskan

mereka begihr saja.

E53 Ibnu Athiyyah dalam lI Mnharrar Al wajiz (3/8) dan Ibnu Al lavzi dalam zad
Al Masir(3Rgg).
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Bila demikian, maka pembayaran tebusan, membebaskan

cuma-Cuma, atau membunuh orang musyrik, tetap berlalu hukumnya

dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sejak perang pertama yang

mereka lalarkan, yaitu di Badar. Jadi, sebagaimana diketatrui, ayat itu

bermakna, bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kalian

temukan mereka. Atau ambilah mereka untuk ditawan kemudian

ditukar dengan tebusan. Atau dilepaskan begitu saja dan halangilah

mereka."

Jika demikian maknanya, maka benarlah perkataan (pendapat)

kami, bukan pendapat yang lain.

0rfC

5-b;$i"---3i1'ug-JtLiK-r7:'-
t?"r?\ #\'Le t'4i Qi\ $ 

L "*t;
@ <,*$ U 

^ 
Ltp't',elA # \Affi

"Bagaimanabisa ada perianiion (anm) dori sisi Nlah darlRos:u,;l'

.Nyo dengan ofimg-ordrrg mtsyikiu l<eanli or(mg.orong yangl'amu

telah mengadtl<an peiariian (dengan merela) di del<at Masiidil

Hararn?Mal<aselamamerel<abedakuluasterhadapnru.,hendaklah

lalnrubqlalufu:l's (puk) tuhadap merel<a. Sesungguhnya Nlah

nwryulioli or olrlg. or ang y mtg b ertakw a."

(Qs. At,Taubrlt 191: 7)

Takwil firman Altah: ,it\ 3.'- 34; t*- -AyiK,1:Lr$ ;Ifl 6"rg #1\ ''+ -i3rit O-{\ *yai'r-6



TdbirAth:Ihobui

<4#1 G'if 4'#1r# @asatunona bisa ada perjanjian

[amanJ dari sisi Allah dan Rasul-N1m dengan orang-orang

musyrikin, kecuali orang-orang yang ksnu telah mengadakan

perjanjian [dengan merekal di dekat Masiidil Earam? Maka selama

mereka berlaku lurus terhadapmu, hendo*,lolt hamu berlaku lurus

[pulal terhadap mereko. Sesungguhnya Alloh menyukai orang-

orang yang bertakwa)

Abu Ja'far berkata: Allah berftman, "Bagaimana mungkin

-wahai 
orang-orang yang beriman kepada Allatr dan Rasul-Nya-

orang musyrik bisa menepati perjanjian mercka dengan Allah dan

rasul-Nya. Sebenarnya yang hanrs dilaloftm terhadap mereka adalah

membunuh mereka dimanapun mereka b€mada- Kecuali, orang-orang

yang membuat perjanjian di Masjidil Haram di antara mereka. Unttrk

mereka ini Allah memerintatrkan kaum mukmin untuk menepati

perjanjian dengan mereka selama mereka jrrga menepati perjanjian

tersebut."

Para ahli berbeda pendapat tentang siapa yang mengadakan

perjanjian di Masjidil Haram.

Sebagian berpendapat bahwa mereka adalah sekelompok orang

dari bani Judzaimatr bin Ad-Du'al. Mereka yang berpendapat

demikian adalah:

16544. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal me,nceritakan kepada kami,

dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentanJ ayat, ;ti 3&. 

"17 
ie- ;A-iK,1iL

t \frl 6;V1 )41'"-, -i3'i; 6_j$ J L a ;'$,;
? lr+*6 !61 "Bagaimano bisa ada perianiian (aman)

dari sisi Allah dan Rasul-l.$n dengan orang-orang



Srlr.ahAt,Tautnh

musyrikin, kccuali orang-orang yang kamu telah
mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil
Haram? Maka selamo mereka berlaht lurus terhadapmu,

hendoklah kamu berlaht lurus (pula) terhadap mereka," ia
berkat4 "Mereka adalah bani Judzaimatr bin Ad-Du'u1.r854

16545. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Muhammad bin Ibad bin
Ja'far, tentang firman Allah, ',r'{-:Ai U }^ii <rJi St
"Kecuali orang-orang musyridn yang kamu telah

Mengadakan Perjanjian (dengan mereka)," bahwa mereka

adalatr Judzaimah, salatr satu klan dan strku Kinanah.855

16546. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang ayat,

i#- ;5Lifi,t:'.- "Bagaimana bisa ada perjanjian
=(aman) dari sisi Allah dan RasulNya dengan orang-orang

musyrikin," batlwa mereka adalatr orang-orang musyrik
yang punya perjanjian dengan kalian secara urnum, sehingga

kalian tidak boleh membuat mereka terancan dan mereka tak

boleh membuat kalian terancam di tanah Haram dan di bulan

Haram.

# "*, 
-z!'i; O-$\Jyair S-bi 4i 3*, i;1

4Vl "Perjanjian (aman) dari sisi Allah dan RasulNya

dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang

lramu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) di

Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (3/9) dan Abu Hayyan dalam Al
Bahr Al Muhilh (51376).
Abu Hayyan dalarnAl Bohr Al Muhith(51376).

854
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detrat Masjidilharaam," Maksudnya adalatr suku-suku dari

bani Bakr yang dutu ikut menandatangani perjanjian

Hudaibiyyah bersama kaum Quraisy sampai batas waktu

tertentu. Tidak ada yang melanggar perjanjian kecuali

kelompok ini dan bani Ad Du'al dari klan bani Bat<r. Allatr

memerintatrkan untuk memenuhi perjanjian dengan mereka

yang tidak melanggar perjanjian dari kalangan klan bani Bakr

ini sampai batas waktunyaberalfiir. Allah berfirman, 6;Wl
'{ 16r :{S t;*t "Maka selama mereka berlaht

lurus terludopmu, lundaHah kmnu berlaht lurus (pla)
terhadap mereka."t56

Sebagian lagi berpendapat bahwa maksudnya adalah suku

Quraisy. Mereka yang berpendapat demikian adalah:

16547. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas bertatq

tentang firman AllalL ;g: t SIt 'te -Z3riL <r-$i $y

"Kecuali mereka yang mengadakan perianiian dengan kalian

di Masiidit Haram," bahwa maksud lafazf, merela adalatr

Quraisy.857

16548. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullafu

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

aya\ ).91 **.3 
"*, 

;3tii- O-$i $y"Krruoti mereka

yang mengadakan perianjian dengan kalian di Masjidil

Ibnu Hisyam dalam ls,Silai,brNabau,iltyah (4/l 89).

Al Baghawi dalam Ma'atim At-Tanzil (3/9) dan Al Mawardi dalan An-Nukat

wa Al Uyun(31342).

r56

t57
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Haram," batrwa maksud lafazh mereka adalah pendudtrk

M"kkah.858

16549. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

k.e-nalaku dari ayahnya,.dari Ibnu Abbas, tentang ayat, Y!

;Vi )#l 
"4 

-LitiL <r-$i "Kecuati mereka yang

rnengadakan perjanjian dengan kalian di Masjidil Haram,"

bahwa maksud mereka adalah orang-or€mg yang memiliki
perjanjian dengan Nabi SAW dalam jangka waktu tertentu.

Tidak boleh seorang musyrik masuk Masjidil Haram, dan

orang muslim tidak boleh membayar iiryah. !€3 l,.!fr|13
'n '" -U6 "Mako selama mereka berlaht lurus(t* """" '-

terhadapmu, hendaHah kamu berlalu lurus (pula) terhadap

mereka." Yaitu peserta perjanjian di kalangan musyrikin.sse

1655& Yunus menceritakan kepadaku, dia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkat4

tentang firman eiun, Cr;V\ #\'"*, -Z3tiL O-$iSL

? \#6 51lr5t1 "Kecuali orang-orang yang kamu

telah rnengadaknn perjanjian (dengan merela) di dekat

Masjidil Haram? Malu selama merela berlaht lurus

terhadapmu, hendaklah kamu berlaht lurus (pula) terhadap

mereka, " dia berkata" "Mereka adalatr Quraisy. Tapi ayat ini

dihapus oleh ayat yang memberikan mereka tenggang waktu

selama empat bulan. Mereka diberi pilihan, masuk Islam atau

pergi ke negeri mana saja yang mereka suka. Akhirnya

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(611757).
Kami belum menemukannya dalam referensi yang ada pada kami.

t5r
159



TafstuNh:Ihabdri

mereka masuk Islam sebelum habis waktu empat bulan dan

sebelum terj a.di peperangan. "E@

16551. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, dia

berkata: Muharnmad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang aya! tt& <2{i Sy
'# :;,:i.jrf, :$ IrIfr Ct;$ 93\ 

"-n- 
"Kecuati

orang-orang yang kamu telah mengadakon perianjian

(dengan mereka) di delwt Masjidil Haram? Maka selama

merelra berlaht lurus terhadapmu, hendaHah kamu berlaht

lurus (pla) terhadap mereka," dia berkata, "Itu addatr pada

saat Hudaibilyah."

Dia berkata, "Ternyata mereka tidak berlaku lurus terhadap

perjanjian itu dan mengingkari perjanjian mereka. Mereka

membanttr bani Bakr 
-sekutu Quraisy- untuk memerangi

suktr Khuza'ah ---sekutu Nabi SAW-.'t6l

Para atrli yang lain berpendapat bahwa maksudnya adalah

sekelompok orang dari Khuza'ah. Riwayat yang menerangkan hal itu

adalatr:

16552. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Uyainah menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari

Mujatrid, tentang 
"y^t ;g-l #l '.t*, -;3^iL 1-5i $L

"Kecuali mereka yang mengadakan perjanjian dengan kalian

Ibnu Abu Hatim dalam taBirnya (611757), sampai pada perkataannya, "Mereka
adalatr Qtraisy." Sementara itu, kalimat sisanya juga disebutkan oleh Abu
Hayyan dzbmAl Balr Al Mr.hith(51376).
Ibnu Abu Hatim dalam afsimya (611757).



SurahAtfiaufuh

di Masjidil Haram," yaitu mereka yang memiliki perjanjian

dari kalangan bani Khuza'ah.862

Abu Ja'far berkata: Penafsiran yang paling benar menurutku

adalah, mereka merupakan sekelompok orang dari bani Bakr dan suku

Kinanah. Mereka berpegang teguh pada perjanjian dan tidak termasuk

kelompok yang melanggar bersama suku Quraisy yang melanggar

perjanjian Hudaibiyyah dengan membantu sekutu-sekutu mereka dari

bani Ad-Du'al untuk menyerang Khuza'ah yang merupakan sekutu

Rasulullah SAW.

Aku katakan batrwa inilah yang paling benar, karena Allah

memerintahkan Nabi-Nya dan kaum mukmin untuk menepati

perjanjian kepada orang-orang yang mengikuti perjanjian itu di

Masjidil Haram selama mereka juga menepati perjanjian tersebut.

Kami sudah terangkan bahwa ayat ini diumumkan oleh Ali pada tahun

9 H, dan itu satu tatrun setelah penaklukan Makkah. Pada saat itu tidak

ada lagi orang kafir dari kalangan Quraisy dan Khuza'atr yang masih

memiliki perjanjian dengan Rasulullah SAW, karena semua yang

tinggal di Makkah waktu itu melanggar perjanjian dan telah diperangi

sebelum turunnya ayat ini.

Sedangkan firman Allah, 4i#1 G'ifi L;"sesungguhnya

Allah menyulcai orang-orang yang bertalwa," arirrya adalah, Allah

menyukai orang-orang yang selalu merasa diawasi oleh-Nya dalam

menjalankan kewajiban dan menepati perjanjian dengan pihak kedua,

menjauhi larangan-Nya serta tidak mengkhianati perjanjian dengan

pihak kedua.

CrtC

toz 41 Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun Q1342) dan Abu Hayyan dalarn Al
Bahr Al Muhith (51376).



TatsinAdn':I\afuri

'^; >{i{f f*. 1i3i{ ?4; 1;$-,'Ii :^;''-^

"Bogairnana bisa (ddn perianiiort dari sisi Alldh dan Rastil'

Nya dengan or(mg-or(mg rrusyrikin), padahal iika merela

mempuol.ehl<emaflartg@terh.odapl<arnu,merel<atidflk
rnerneliharuhuhmganl<el<erabmantcthadnpl<amudart

finak bula mensindahLfiL) pctianiiart. Mqel<a

meny manglcmt lwthnu dmgan malutny a, sedmtg hafiny o

merwlak, Kebanyal<m mseka odalah or(mg'ordflg yolng

fasik @nak menepati puiarfiart)."

(Qs. At Taubah [9]: 8)

rakwillirmanAllah:'K+-l;3i*'A4;V#-pliJ";-
6# 'iil*' *.fi;' o\; e:jt. E;;-'ei> {; sY

(Bagaimana bisa [ada perjaniian dari sisi Allah dan Rasul-Nya

dengan orang0rang mwyrihinJ, padahal iika mereka memperoleh

kemenangan terhadap kamu, mereha tidak memelihara hubungan

kekerabatan terhadap kamu dan tidak [pula mengindahkanJ

perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya,

sedang hatkya menolalc Kebanyahan mereka adalah orang-orang

yang fas ik ltidak menepoti pe$ani ian)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, bagaimana mungkin

mereka yang telatr melanggar perjanjian itu atau mereka yang tidak

memiliki perjanjian itu boleh memiliki janji setia dan jaminan

keamanan, padahal seandainya mereka dapat mengalahkan kamu,

-@l
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maka mereka tidak akan peduli dengan hubungan kekeluargaan dan

perjanjian yang mereka buat sendiri dengan kamu?

" Allah mencukupkan kalimatnya dengan lafazh 'tl5
"bagaimana" dalam ayat ini sebagai petunjuk bagi makna kalimat

secara keseluruhan, karena makna yang dimaksud sudah disebutkan

sebelumnya. Hal ini biasa diungkapkan oleh orang Arab bila
mengulang penyebutan had setelah sebelumnya menyebutkan makna

yang dikandung dari lrmf tersebut. Mereka terkadang tidak lagi

menyebutkan kata kerja dari kalimatnyq sepeni perkataan penyair

berikut ini:

qt"^*1 qtt'rK ,sit €'-tstd Ctibtt
" Kal i an b er dua me n gab ar kan kcpada ht

balrwa lrcmatian lunya ada di perknnpungan ramai.

Bagaimana mungkin itu benar,

padahal ini adalah dataran tinggi dan bukit pasi7rn863

Bait syair ini terdapat dalam kitab Ma'ani Al Qur'an karya Al Farra, yang
diucapkan oleh Ka'b bin Sa'd, yang menulis qasidah untuk meratapi kematian
saudaranya yang bernamaAbu Al Mighwar.

tli':)t\ *'*'r$ oat j\'+J-u t3-b:: gtsj

U-j + $|,,1 #l ike;':at f\0 6pl iii:ot{t

"Dot ada.seorang penyqu yerg menyeru,
'Wahai yang menjmtab potggilan'.

Tak adayang mujawabnya kztika itu.
Aht katalcot, 'Potgil lagi dor keraskan suoamu, siapa tahu Abu Al

Miglwo dekat denganmu'. "

Malara ucapan ini adalah, orang'orang meyakini bahwa daeratr perkampungan
yang ramai (setengatr kota) menrpakan saranpya wabah penyakit, sedangkan

dia, perkampungan pelosok, merupakan tempat yang sehat dan udara yang
segar. Tapi, saudaranya sendiri mati padatral berada di panasnya perkampungan



TafsirAdr.fl'lrurfui

Di sini dia menghilangkan kata kerja setelah katali$ karena

maksudnya sudatr terbaca pada bait sebelum dan sesudahnya.

Arti bait ini adalah, bagaimana mrmglin dikatakan kematian

hanya ada di pemukiman ramai, padahal ini adalah dataran tinggi dan

bukit pasir yang tidak bisa seorang pun selamat dari kematian itu

meski berada dalam kedua daerah tersebut.

Para ahli tafsir berbeda pendapat ketika menafsirkan ayat,

'iit{i $y'&.t#i $ " Mereka tidak memelihara hubungan

lcekerabatan terhadap kamu dan tidok (prla mengindahkan)

perjanjian."

Sebagian berpendapat batrwa maksudnya adalatr, mereka tidak

memperhatikan Allah tentang kalian, dan tidak pula memperhatikan

perjanjian. Mereka yang berpendapat demikim adalah:

16553. Ibnu Waki menceritakan kepada lemi, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Su&an, dari Ibnu Abu Najih,

dari Mujahid, tentang ayat,$!-qi O6;3i-7 "Mereka tidak

memelihara hubungan kerabat dengan orang'orang

mulonin." (Qs. At-Taubah [9]: 10). Dia berkata, "Maksudnya

adalatr Allah.'864

16554. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayyatr

menceritakan kepada kami dari Sulaiman, dari Abu Mijlaz,

pelosok antara bukit tinggi dengan mata air yang tak mengalir ke perkampungan

ramai.
Lrhat Ma'ani Al Qur'an oleh Al Fara (uz \,h"l^424).
Bait syair ini juga ada dalam Tafsir Al Bahr AI luluhith karya Abu Hayyan,
dengan redaksi yang berbeda di baris kedua. Lifrd. Al Bahr Al Muhith (iuz 5,

hal. 377\. Juga terdapat dalm Tafsir Al Qwttubi (uz 8, hal. 78), dengan

riwayat yang sama tanpa perubahan.ts Mu;atrid dalam tafsirnya (11273),Ibnu Abu Hatim dalalrl tafsirnya (6/1758), dan

Abu Ja'far An Nahhas dalam Ma'ani Al Qur'm(ABq.
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tentang firman Allah, 'r,:>S; $Lr$i j. 'o#i$ "Meretm

ti dak memelihar a (hubungan) Ker abat terhadap orang-or ang
' mubnin dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian (Qs. At-
. Taubatr [9]: l0). Dia berkat4 "Ini sama dengan kata-kata

Jibr-il (Jibril), Mika-il (Mikail), dan Israf-il (srafil). Seolah-

olatr disambungkan dengan kata Jibr, Mika, dan Israf, kepada

kata il.

Abdullatr berkata $y*9 O'oj3iJ seotah dikatakan, ott';S
4t.865

16555. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, dia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepadaku dari

Ma'mar, dari Ibnu Abu Najilr, dari Mujatrid, tentang fcata I 11

Li i U"t*a artinya adalalu tidak memperhatikan lagi Allatr
dan lainnya.s6

$ebagian lagr berpendapat bahwa kata 3I' artinya karib
kerabat. Mereka yang berpendapat seperti itu addah:

16556. Al Mutsanna menceritakan kepada}u, ia berkata: Abdullah
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

menceritakan kppadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, Utl't $1..f:j e 6j:rj-J "Meretra tidak

memelihara ftubungan) Kerabat terhadap orang-orang

mukrnin dan tidok (pula mengindahkan) perjanjian," ia

berkata, "Artinya adalah, tidak memperhatikan kekerabatan

dan perjaqjian."

Ibnu Katsir dalam tafsinrya (6/153), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil
(3/12), dan IbnuAthiyyah dalamll Muharrar Al Wajiz (3/10).
Mujahid dalam tafsirnya (1D73), Abu Nu'aim dalam Hilyah AI Aulia' QD85),
dan Abdurrazzaq dalam tafsirnya Qll37).

t6:t
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FirmarNya, 'r3> Si ${*t*i "i "Mereka tidok

memelihua lrubungan kekerabatan terhodop kamu dan tidak

(pula nengirrdohkan) perjanjian " Dia berkata, "t)t *irrru
kekerabem, sedangkan iii urtiny" perjarrjiao."s6'

16557. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kppadaku dari ayatrnya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, .i
"iir{i {f f*-t#; "Mereka tidak memelihara hubungan

kelrerabaot turhadap kamu dan tidak (pula mengindahkan)

perjanjiot - fttt ba]rwa artinya adalah kekerabatan, dan

{+tt artinva perjanjian. Maksudnya, peserta perjanjian di

kalangan musyrikin disebut sebagai ahli dzimmah mereka.868

16558. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Muawiyah dan Abdah menceritakan kepada kami dari

Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang ayat, ay bahwa

maksudnya adalah adalah karib kerabat.86e

16559. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad me,nceritakan kepada [ami, ia berkata: Muhammad

bin AMuIlah menceritakan kepada kami dari Salamah bin

[uhail, dili Ilaimah, dari Ibnu Abbas, (tentang firman Allah)

Y>Si Syq:i e 'oj3ii "Meretra tidak memetihara

(hubungot) Kerabat terhadap orang-orang mulonin dan

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uytn (3R43) dan Al Baghawi dalam
Mo' alim At-Tazil (3 I l2).
Ibnu Abu llatim dalam tafsirnya (611758), Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al
Uyun (31345\ Az-Zun$ dalam Ma'ani Al Qw'an Q1433), Al Baghawi dalam
Ma'alim At-T@zil (3112), dan Ibnu Athiyyatr dalan Al Muharrar Al Wajiz
(3/10).
rbid.

867
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tidak (pula mengindahkan) perjanjian." la berkata, "lJ)
artinya kerabat, 6* Lrrlt artinya perjanjian."87o

16560. Aku diceritakan dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

D}q,hf 
lerkata, 

tentang firman Allah, $t q.j ,t 6j3'i-l
jr.,ll Yj "Mereka tidak memelihara (hubungan) Kerabat

terhadap orang-orang mulonin dan tidak (pula

mengindahtran) perjanjian.' bahwat"tu ilr afiinya adalah

kerabat, sedangkan ililr ,6nya ikatan (mitsiq).s7r

16561. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, (tentang firman Allah), ?* VAX-,tb ,i;'--
"Bagaimana bisa (ada Perjanjian dari sisi Allah dan
-RasulNya dengan orang-orang musyrikin), Padahal jitra

merela memperoleh kemenangan terhadap kamu," bahwa

maksudnya adalah kaum musyrik, mereka tidak

menghiraukan perjanjian dan kekerabatan lagi dengan kalian,

serta tidak pula ikatan.872

Sebagian lain berpendapat bahwa maksudnya adalah sekutu.

Mereka yang berpendapat seperti itu adalah:

Ibid
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1758), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
IJyun QBaS), Az-Zuyaj dalarr Ma'ani Al Qur'an Q1433), Al Baghawi dalam
Ma'alim At-Tanzil (3112), dan Ibnu Athiyyatr dalam Al Muhmru Al Wajiz
(3/lo).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/175t).
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16562. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

mencerit3kan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman

Alrah, fr> 7; {t #* r; .i "Padahat jitra mereka

memperoleh kcmenangan terhadap kamu, mereka tidak

memelilwra hubungan kekerabatan terhadap lcamu dan tidak

(pula mengindahlcan) perj anj ian. "
t

Ia berkatq "i)t artinya iiil'r "sekutu",

artinya perj anj ian.'873

Adapula yang menafsirkan kata i)t u*inyu sama dengan .ri.ilr

"perjanjian", disebutkan berulang-ulang dengan makna yang sama.

Mereka yang menafsirkan demikian adalah:

16563. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepadg kami dari Ibnu Abu Najih, daxi

Mujahid, bahwa kata I! artinya perjanjian.sTa

16564. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada Barni, dia berkata: Ibnu Zud berkata,

tentang firman Allah, "t>$i 1#.t*i{ "Podoholiiko

mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka

tidak memelihara hubungan kekcrabatan terhadap kamu dan

tidak (pula mengindahkan) perianjian," bahwa maksudnya

adalah, mereka tidak menghiraukan pedanjian dan hubungan

kekerabatan dengan kalian.

873 Abdurrazzaq dalam tafsirnya Qll36).
"n Muiahid datam tafsirnya (1D73), Abu Ubaidah dalam Majaz Al Qur'an (1D53),

dan Az-Zu11aj dalam Ma'ani AI Qur'an Q1433).

sedangkan ,;!t
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Dia berkat4 "Kedua kata ini sebenarnya berasal dari salafi

satu seperti kata ghafur dat rahiim. Ia berbeda bentuk tapi

maknanya sama. Al ahd dengan adz-dzimmah itu

maknanya."875

16565. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku

menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari Khushaifrn, dari

Mujatrid, tentang ayat,'lJrs. fi Uut*u maksudnya adalah

perjanjian (al aM1.876

16566. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada karni, ia berkata: Qais menceritakan

kepada kami dari Iftushaif, dari Mujatrid, tentang aya! li
iii but*u maksudnya adalatr perjanjian (al aM7.877

Abu Ja'far berkata: Penafsiran yang paling tepat adalah,

Altah menginfomrasikan p€rihal mereka, orang-oftlllg musyrik, yang

kepada merekalah diperintahkan Nabi-Nya dan orang-orang mukmin

untuk memerangi mereka saat bulan Haram selesai, disertai dengan

pengintaian terhadap mereka. Mereka, bila meraih kemenangan dari

kaum muslim, maka mereka tidak akan menghiragkan lagi hubungan

persaudaraan atau perjanjian yang dibuat sebelumnya.
,

Kata J)l mempunyai tiga makna, yatu perjanjian dan akad,

sekuttt serta kekerabatan. Bisa juga yang dimaksud adalatr kata iirr.

Jika ketiga makna ini semua bisa dikenakan, maka tentulatr Allalt

tidak akan menyebutkannya dengan hanya satu maksud tertentu. Oleh

karena itu, yang benar adalah, dimaksudkan gntuk ketiga makna

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1758), setelatr menyebutkan perkataan

Mujahid, "Dan diriwayatkan dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam seperti ifir."

Mujahid dalam tafsirnya (lD73r.
Ibid"

t7s
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tersebut. Jadi, kalimat itu aninya adalalr, mereka tidak akan

menghiraukan -{alam hubungannya dengan orang mukmin- Allah,

kekerabatan, perjanjiaq dan akad terhrlis.

Salah sahr dalil batrwa kata ini bemakna kerabat adalatl

perkataan Ibnu Muqbil berikut ini:

|jt'olf, ,lli truffu'J'j, utlt !*it

"serusak-rusabtya nonusia dan yang berbau busuk adalah, yang

memutus hubungan kckcrabatan don wat-wat rahim. "ETE

Maksud lafazh j} ai sini adalatr huhmgm kekerabatan.

Juga perkataan Hassan bin Tsabit:

1.i;lrslr',1 #t)f J|i'r.',!) l4E:;l
,.r.

"Benu-benar kou perhatikan bahwa kerabdmu dari Quraisy

Seperti anak unta dari anak buwrg totto. "87e

Sedangkan bila diartikan dengan perjanjian, maka dalilnya

adalatr perkataan penyair berikut ini:

,rs;i |r'; ilir\, i\tn is*''
"Kami dapati dia bohong dalmt prianiiannya.

Padahal orang yong memegang periuiiot seharusnya tidak

berbohong.'ffi

Ibnu Athiyyah dalam lI Muhanar Al Waiiz (3/10) dan Al Mawardi dalam An-

Nukotwa Al UynQM3).
Bait ini terdapat dalam Diwan Hassan bin Tsabit, dalam bait-bait sajak yang ia

ungkapkan k€pa.d" Abu Suffan bin Al Harits, rmnk mengejeknya. Lrhat Ad-

O*oi (uz 1, hal. 394). Disebutkan pula dal"m Tdsb Al Qurthubi (uz. 8, hal'

7e).
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Sebagian orang yang dianggap mengerti ungkapan Arab dari

kalangan Bashriyyin mengklaim bahwa tata 'J)r, .ririlr, i9(|r dan

ilfr uerrrat<na sama. Sedangkan kata ii.i,lr aaum ayat ini berarti

jaminan keamanan kepada orang yang tidak punya perjanjian.

Ibnu Ishaq juga pernah berkata, "Maksud ayat ini adalah para

peserta perjanjian secara umum."

16567. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang

ayat F4L VA;;- ofi J|- "Bagaimana mungkin,

padalul jika mereka yang menang atas lulian" bahwa

maksudnya adalatr orang-orang musyrik yang tidak memiliki
perjanjian sampai batas wdctu tertentu dari kalangan peserta

perjanjian secara umum. "il>{i {f f* l*i { "Malra

mereka tidak akan menghiroukan adanya kekcrabatan dan

perj anj ian terhadap knmtt."ttr

'Firman-Nya, dj\ 8;;- "Merekn merryenanglan

hatimu dengan mulutnya," maksudnya adalah, mereka memberikan

ucapan kepada kalian yang berbeda dengan apa yang mereka

sembunyikan dalam hati, berupa kebencian dan permusuhan.

;li.jd 6Y5 "oon hati mereka enggan," maksudnya adalah,

hati mereka tidak mau membenarkan ucapan mereka kepada kalian.

Di sini Allah mengingatkan kaum mukmin tentang batraya dari orang-

orang musyrik itu, sekaligus mengasatr keinginan mereka untuk segera

memerangi orang-orang musyrik, dimanapwr mereka ditemukan.

Ibnu Iktsir dalam taftirnya (71153), dan ia menisbatkannya kepada Hassan bin
Tsaht, tapi lcani tak meirernukannya dalam diwa*nya.
Ibnu Hisyam dalam As-Sirah An-Nabawiyyah (4/l 89).

t$
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<.rj; "Dan kebanyalan merekn adalah orang-

orang fasih" maksudnya adalah, kebanyakan mereka adalah orang-

orang yang mengingkari perjanjian, ingkar terhadap tuhan mereka,

dan tidak mau patuh kepada-Nya.

ltrtC

Mfry:4"1&'b,3(t $+ r* ;tfr ,*P,Yi;cir

6;t:;-13tLY
nMqela nenulrarl<m dydt aycfi Nlah dmgan hmga y dng

sedikit,lalu mqel<a rnerlshalmngi (matwsia) dmi ialan
Nlah. Sesnngguhrrya amotkmdfuh a\aydng mer:el<a

lrrjal<an it7t.'

(Qs. At Taubah 1Pl: 9)

ratwil lirman Allah: & fiAt -j S\# i{ .*\Y;i':i
3;115.$4 V i\4 'iy:* (Mereha menukarkan ayat-ayat

Allah dengan harga yang sedikit, ldu mereha mcnghalangi

fuunusial dariialan Allah. Sesangguhnya amat buruklah aPa yang

mcreka hefiakan itu)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Mereka 
-yang 

kalian

distrtrh memerangiqya ini- menjual huiiah Allah dengan kesenangan

duniawi yang sedikit. Itu karena mereka melanggar perjanjian antara

mereka dengan Rasulullatr SAW hanya karena makanan yang

diberikan Abu Su$an bin Harb kepadamereka.

f?5-'l
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16568. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepadaku dari Ibnu Abu Najih, daxi Mujahid,

tentang firman Allah, 541ii5 itl ,$b,\ti:J "Mereka

menukarkan ayat-ayat Allah dengan horga yang sedikit," dia

berkata, "Abu Su$an bin Harb memberikan makanan kepada

para sekutunya dan tidak memberikannya kepada para sekutu

Rasulullah SAW.'$82

16569. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang serupa

dengan tadi.

Firman AllalL :9y"; e \M "Ialu mereka menghalangi

(manusia) dari jalan Allah," maksudnya adalatr, mereka menghalang-

halangi orang-orang untuk mastrk Islam serta berusaha

mengembalikan kaum muslim ke agama semula.

6;1i5-$4 Y /.t6, 
fil,"srtunsst hnya amat buruWah apa

yang mereka kerjakan," maksudnya adalah, orang-orang musyrik yang

Aku (Allatr) sebutkan sifat-sifatnya itu melaktrkan perbuatan yang

amat br.uuk, yaitu menjual keimanan dengan kekafiran, menukar

petunjuk dengan kesesatan, serta menghalangr jalan Allah bagi orang-

orang yang beriman dan yang ingin beriman.

tltlc

rn Mu5ahid dalam taftirnya (1D74) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611759).
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@ <rtlgt ? 6'4fi'^:>1 i $ t-,r.j,t'ui3i{
"M(,rel<o finak nwnelihoa (futbffigon) lrsabat tethadap

oftmg.orang mtlcmin df,n dnf,k bula mer,lsirr'dahlolrJ)

perianiian. Don msela i14,tl1h orarJg.or(mg yar.g melarnpaui

batas." (Qs. At'Taubah [9]: 10)

rarrwitrimanAllah:?4r4ft?+S;$yq.jA.5;3i7
6rf#\ (Mereka fidak menutihara [hubunganJ kerabat terhadap

orang-ofang muknin dan tidah [pula mengindahkanJ perianiian

Dan mereka itatah orongorangyang melampaui batas)

Abu Jatfar berkata: Allah berfirman, "orang-orang musyrik

itu tidak takut terhadap perintah-Ku, maka Aku wajibkan kalian untuk

memerangi mereka dimanapr:n mereka kalian temukan, karena mereka

tetap akan membunuh orang mukmin bila mereka sanggup

melakukannya."

'*t S; {; "(hubungan) kcrabat terhadap orang-orang

mulonin dan tidak (ptla mengindahkan) perianiian, " maksudnya

adalah, janganlah kalian 
-trahai 

orang-orang beriman- membiarkan

mereka sebagaimana mereka juga tidak akan membiarkan kalian bila

mereka menang atas kalian.

6;i#f i 64ft "Mereka itulah orang-orans vang

melampaui batas," maksudnya adalatr melampaui kewenangan

mereka dengan jalan yang dtalim dan permusuhan'

rtcc
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66';61\Yjr:;'$A1Va"#99
@

HG oF

;,jfr,I; ;Ag$t Mi:rj;li
"lika merel<abe*obm, fi1y11|/1iril<f,rJ shalat dm mmunail<mt

zal<at, mat<f, (merela iar) adalah sau.ilma'saudmarrnt

sedgornd. Dan Kami mmielaslcan dydt.aydt itu bagi l<mnn

ycrng meagetaltui."

(Qs. At,Taubah t9]: 11)

Talrwil fiman Allah: ',;41\Yit:;',!i4ti li6li EG o[
1,F.3- &9t$l J-;n'r.rr-$ A'8,;E (Jika mereka bertobat,

mendirikan shalat dan menunaikan z.akot, maka [mereka ital

adatah saudara-saudararnu seagarrro. Dan Kami menielaskan ayat-

ayat-itu bagi haum yang nungetahui)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Apabila mereka -
orang-orang musyrik yang Aku perintahkan kalian unuk

membunnhnya- bertobat daxi kekafiran dan kesyirikan mereka

kepada Allah, serta kembali beriman kepada Rasul-Nya dengan patuh

mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah

saudara kalian seagama." Maksudnya saudara seagama yang

diperintatrkan oleh Allah, yaitu Islam.

gl,Si #l *Dan Ko*ti menielaslwn ayat-ayat ittt,"

maksudnya adalah, kami menerangkan hujjah-hujjatr Allah beserta

dalil kebenaran kepada selunrh makhluk.

1r;:3.r;. ;A "Kepada orang'orang yang mengetahui,"

maksudnya adalah, kami menerangkan kepada mereka dengan rinci,



Trf,s,l-Al;h:Il,ultui

bukan kepada orang-orang jahil yang tidak mengerti keterangan dan

ayat yang jelas dari Allah.

Penjelasan kami ini juga dikemukakan oleh para ahli tafsir,

antara lain:

16570. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, ten@g firman

Auah, 

'i-li 
e#r;s.,;471Yjr;"!4t1lj66$6 t F

"Jilra merela bertobat, mendirikan shalat dan menunailran

zakat, maka (mereka ilu) adalah saudara-saudaramu

seagama.... " Maksudnya adalah, jika mereka meninggalkan

Latta dan Uz.za sefia bersaksi batrwa tiada ilah selain Allatl
dan Muhammad adalah utusan Allah, maka mereka adalah

saudara kalian seasama. ItjJ| ;A ,"LSt #; "Dan
Ifumi menjelaskan ayat-oyat itu bagt kaum. -yang
mengetahui."

16571. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafsh bin
Ghiyats menceritakan kepada kami dari Laits, dari seorang

laki-laki, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, "Jil(a mereka

bertobat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat...."

Dengan ayat ini haramlah darah sesama muslim.883

16572. Ytrnus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada l<auri, ia berkata: Ibnu Zaid berkata"

"Shalat dan zakat diwajibkan secara bersamaan, dan

keduanya tidak boleh dipisalrkan."

Al Baghawi dalan Ma'alim At-Tarail (3/13) dan Al Qurthubi dalam tafsinrya
(8/81).
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Dia lalu membaca ayat,',j?;)\Yil;tilAi lj6tt UG oF
"g/-j11 A :&r;E "Jika-mereka bertobat, mendiriknn sholat

dan menunaikan zakat, malca (mereka itu) adalah saudara-

s audaramu seaganna.... "

Dia berkata, *Allah tidak mau menerima shalat kecuali

disertai z.akat. Semoga Allah merahmati Abu Bakar."88a

16573. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Syarik

menceritakan kepada karni dari Abu Ishaq, dari Abu

Ubaidatl, dari Abdullah, ia berkata, "Kalian diperintatrkan

mendirikan shatat dan menunaikan zakat. Siapa yang tidak

mau berzakat maka tak ada shalat baginya."885

Ada pula yang berpendapat makna i**Sdengan me'marfu'-

kannya lantaran dhamir. Artiny4 mereka adalah saudaramu, karena

penyebutan mereka sudah ada sebelumnya, sebggaimana firman Allah

yang rain, g$ O'Hf| ft{i(Wd "11 
"...dan iitra tramu

tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka

sebagai) saudora-saudaramu seagama...." (Qs. Al Ahzaab [33]: 5)

Miryq mereka adalah saudara kalian seagama.

ttrt0

W'H-,- A,1 YY, C* ):;i #yK ob

@ 6#{, Atl ;i3'"t45 #|;,L3\'1
ttl

tt5

Ibnu Athiyyah dalam Al Muhrrar Al Waiiz (3/l l) dan Al Qurthubi dalam

tafsirnya (8/81).
Al Qurthubi dalam tafsirnya (8/81).
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"Tapi iilrc merel<a nwntsak nrnpah (ianii)nya sesudah

mercl<a b eri anii, dmr mq ela mencq cd dgurvttrw, maka
puangilah pernirnpin Wnhnpir. orurrg. orcmg l<afir ia+

l<mena se$rngg?.hrrya mqelca itu adalah ffdng'ordng (yarrg

tidak dapat dipegdrlg) ianitrryc", agar supeyd merel<a

berhqrti." (Qs. At,Taubah l9lz LZ)

Takwil firman Allah: 14; C# )5'i #'(K ob
5iii. &A ;#'"4-1 #L' *\ $W'P;-, e Qipi

jika mereka merusak sumpah [ianiiJnya sesudah mereka berianit,

dan mereka mencerca agamt mu' maka perangilah pemimpin-

pemimpin orang-orang kalb itu, karena sesungguhnya mereha itu

adalah orang-orang [yang fidah dapat dipegangJ ianiinya' agar

supaya mereka berhenti)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Apabila mereka

merusak perjanjian yang telatr kalian sepakati bersama orang-orang

Quraisy, dan mereka juga berusaha mencerca agamamu, maka

bunuhlah para pemimpin kaum kafir."

'Hi a. lj43 "Dan merelca mencerca agamamu,"

maksudnya adalah menghina agutma Islam dengan cercaam atau

celaan.

;4fi 46rft "Maka perangilah para pemimpin orang-

orang kafir itu," yaitu para kepala dan pemuka orang kafir.

;i3 |311 #t"Karena sesungguhnya mereka itu adalah

orang-orang (yang tidak dapat dipegang) ianiinya," maksudnya

adalab para pemimpin kafir itu tidak punya perjanjian lagi.
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6frX- &U "Agar suprya mereka berhenti," maksudnya

adalatr agar mereka berhenti dari cercaan mereka terhadap ag:rma

kalian serta kegiatan mereka yang merugikan kalian.

Para atrli tafsir juga menafsirkan hal yang senada dengan yang

kami kemukakan di sini. Mereka berbeda pendapat tentang siapa yang

dimaksud dengan para pemimpin kaum kafir di sini.

Sebagian berpendapat batrwa maksudnya adalah Abu Jatrl bin
Hisyam, Utbah bin Rabi'ah, Abu Su&an bin Harb, dan semisal

mereka

Hudzaifah berkata, "Tidak ada penyebutan orangnya setelatr

itu."

Mereka yang berpendapat demikian adalatr:

16574. Muhammal bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaktr, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadakq ia berkat4 ayahku menceritakan

kepada kami, dari ayaturya, tentang fimran Allah, ffi Ot3

C# )3'd # sampai firman-Nyat 6#i- &A
mereka adalah para peserta perjanjian dari kalangan kaum

musyrikin. Mereka dinamakan pemimpin orang-orang kafir
dan memang demikianlatr keadaan mereka. Allah
menyatakan kepada Nabi-Nya, "Bila mereka melanggar

perjanjian denganmu maka perangilatr para pemimpin kafir
itu, karena mereka sudah tidak lagi punya perjanjian, supaya

mereka berhenti."tt6

16575. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan

ts fbnu Abu Hatim dalam tafsirnya(611760).
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kepada kami dari Qatadah, tentang (firman Allah), $K 5y,

C+,e $.'i #sampai firman-Nya, 6#i- &A
Di antara yang termastrk para pemimpin kafir itu adalah Abu
Jahl bin Hisyam, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'atr,

Abu Suffan, dan Suhail bin Amr. Merekalatr yang

berkeinginan kuat mengusir Rasulullah SAW (dari

Makkah).887

16576. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menieritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, (ia berkata), "Para pemimpin

kafir itu adalah Abu Su$an, Abu Jahl, Umayyah bin Khalaf,

Suhait bin Amr, dan Utbah bin Rabi'ah."888

16577. Ibnu Waki dan Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami,

Ibnu Waki berkata: Ghandar menceritakan kepada kami, Ibnu

Basysyar berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan

kepada kami dari Syu'bah, dari Abu Bisyr, dari Mujahid,

tentang ayat, j{ 'u*,1-{ tiiH(t$ffi "Moko
perangilah para pemimpin orang-orang kafir itu, karena

merelw tidak lagi punya perjanjian" dia berkata, q'Abu

Sufyan termasuk di antara mereka."889

16578. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari

Al Hafiz.h Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari (8/323), tetapi ia tidak menyebutkan
Umalyah bin Khalaf. Abu Hayyan juga menyebutkan riwayat ni dalam Al Bahr
Al Muhith (51379) dan Al Watridi dalam Asbab An-Nuzul (hal. 163).
Abdunazzaq dalam tafsirnya (21137) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(6n76r).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(6/1761).
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As-Suddi, tentang firman Allah, ,i V # ffi oy
,'b +il samnai fi rman-Ny a, -4,jtA; g{Li*o

16579. Aku diceritakan dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata,

tentang firman Allah, ';"?-J\ :{tt$t "Oleh parena itu,

perangilah para pemimpin lcafir itu," bahwa maksudnya

adalatr kepala kaum musyrik Makkah.8et

16580. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ab&trrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman

Allah, iLJ\ lW "Mapa perangitah para pemimpin

orang-orang lcaJir itu,'yaitu Abu Sufyan bin Harb, Umayyah

bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahl bin Hisyam, dan

Suhail bin Amr. Merekalah yang merusak perjanjian dengan

Allah dan berkeinginan mengeluarkan Rasulullah SAW.

Demi Allah, ini bukan seperti yang ditakwilkan oleh para atrli

syubhat dan bid'ah serta yang berbohong atas nama Atlah
dan atas nama kitab-Nya.8e2

Berikut ini adalatr riwayat dari Hudzaifah, sebagaimana kami

singgung tadi:

16581. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari

Zatd, bn Wahb, dari Hudzaifah, tentan g ayat, 4 6#

Karni belum menemukannya dalam referensi yang ada pada kami dengan sanad
iru.LrhatAd-Durr Al Mantsur (41136) dari Ibnu Abbas, dari Abu Syaikh.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(61176l).
Abdurrazzaq dalam tafsimya Ql 137).
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aLIt "Maka perangilah para pemimpin orcmg-orang

kafir itu," dia berkata, "Tidak ada orang yang dimaksud

dalam ayat ini yang benar-benar diperangi."se3

16582. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Habib bin
Hassan menceritakan kepada kami dari Zaid bin Wahb, ia
berkata: Aku berada bersama Hudzaifatr ketika ia membaca

ayat, H)i 't$ffi'uoto perangilah para pemimpin

orang-orang kaJir itu," dia berkata, "Tidak ada orang yang

dimaksud dalam ayat ini yang benar-benar diperangi."sea

16583. Abu As-Sa'ib menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
A'masy menceritakan kepada kami dari Zud bin Wahb, ia

berkata: Hudzaifhh membaca ayat, hfr 11 W
"Maka perangilah para pemimpin orang-orang kafir itu."
Dia berkata, "Tidak ada orang yang dimaksud dalam ayat ini
yang benar-benar diperangi."ses

16584. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayahku
menceritakan kepada kami dari Suffan dan Isra'il, dari Abu

Ishaq, dari Shilah bin Zufar, (tentang ayal jfi $X {;t
"Karena Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang

(yang tidak dapat dipegang) janjinya," bahwa maksudnya

adalatr, tidak ada perjanjian untuk mereka.8e6

16585. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1761) dan Abu Hayyan dalan Al Bahr Al
Muhith(5/379).
Ibid.
Ibid.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611762).
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kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman
Allah, # ffi oy "Dan jika merekn melanggar sumpah

mereko," ia berkata, "Itulah perjanjian mereka."8e7

16586. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang

ayat, #'(K oy 'Dan jilca mereka melanggar sumpah

mereka," bahwa maksudnya adalatr sumpah yang mereka

buat sebagai perjanjian kepada Islam.8e8

16587. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abduratrman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan

menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Shilah, dari

Ammar bin Yasir, tentang firman Altah, ;i3 tfi -*
"Mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat

dipegong) janjinya," bahwa maksudnya adalah, tidak ada

perjanjian bagi merekase

16588. Muhammad bin Ubaid Al Muharibi menceritakan kepadaku,

ia berkata: Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami dari

Abu Ishaq, dari Shilah bin Zufar, dari Hudzaifah, tentang

firman Allah, ;4 '"ti -{ #L';,"-J\ I W Ia

berkata, "Artinya, tidak ada perjanjian untuk mereka."e00

Mujahid dalam tafsirnya (hal. 365) serta As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur
(41136), dari Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir.
Kami belum menemukan atsar rni dalam referensi yang ada pada kami.
As-Suytthi dalam Ad-Dun Al Mantsnr (41137), dari Ibnu Abu Hatim dan Abu
Sfilfi.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (61176l) dan Abu Halyan dalam Al Bahr Al
Muhilh(s1379).

t97

t9E

t99

9m



TafsirAthfihafuii,

Sementara itu, makna i:-3t 
"ruloyu 

adalatr, 'j&t.*pembatalan,

pelepasan". Dari kata ini biasa diucapkan dlf o:i ori c3 "5i 61*
melepaskan ikatan talinya." Sedangkan t# iqtr merupakan bentuk

jamak dari kata lillt "sumpah, janjf'.

Ada perbedaan pendapat tentang cara membaca ayat -$

;i3'"4.
Penduduk Hijaz,Irak, dan lainnya membacanya dengan mem-

fathah-kan huruf alif, yang berarti, "Mereka tidak punya perjanjian,"

sebagaimana kami sebutkan penafsiran para ahli tentang kata ini.

Disebutkan batrwa Al Hasan Al Bashri membacanyu ftj iClf dengan

meng-lrasrah-Y,at huruf alif,, yang berarti, mereka tidak mempunyai

keislaman.eol

Ada penafsiran lain dari bacaan Al Hasan ini, dia

mengartikannya, tidak ada keamanan buat merekq dan kalian jangan

memberikan keamanan kepada mereka, melainkan bunuhlah mereka

dimanapun kalian temukan. Dengan demikian, ia menganggap kata

o6i-l di sini sebagai mashdar dari kata 'afiT yang berarti, aku

memberinya j aminan keamanan.

Abu Ja'far berkata: Bacaan yang benar -aku tidak

menganggap boleh membaca selain itu- adalah dengan mem'fathah-

kan huruf alif, bvkan meng-kasrah-kawrya, karena sudah ada ijma

daxi ahli qira'at yang membacanya demikian, dan menolak bacaan

selain itu. Juga karena para atrli tafsir sudah sepakat menafsirkannya

eor Mayoritas ahli qira'at membacanya ;a3 '#1 'S sebagai bentuk jamak dari

U,ata'ff-
Al Hasan, Ath4 dan Ibnu Amir membacanya ;i l,Cf f
Lihat kembali kitab At-Taisir (hal. 96) dan Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrqr
Al Wajiz (3/r2).

. |7,(+,
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dari kata demikian, sebagaimana telah kami sebutkan. Mereka semua

mengartikannya perjanjian. Kata yang bermakna perjanjian {iJt
adalah dengan mem-fathaft-kan huruf alif, Tidak ada pilihan lain,

karena t ata h;ij merupakan bentuk jarnak d6t "C;,i yang maknanya

terkait dengan dua orang yang berdamai.

ttttc

ePY)ixt) i'4:-\3-t,Jullli;llAt :i4qi<r1ri,1\
t1,:6;#;*4-"tsiPri36.rr)){t\

@a# SoLt#su
" Mengap alrah l<f,rrw ddak menrer angi or ar.g. or ar.g y dng
merusak sunpah (ianjinya), padahal merela talahlceros
l<emauarvrya unfiik mengusir Rasnl ilmr merel<alah yolng

pertanta mulai memuangi l<frnau? Merlgapakahl<anru takut
kepada merela padahal Allahlah yangberhak unt.rkl<cnuu

takuti riilra lraffru b enar.b enar or fiig y dr.g b ertmdn."

(Qs. At,Taubah [9]: 13)

rarcwit firman Anah: 4:.4 fi4 6' Oj*: *l
'^9 7 i:;'!{) 

-,9 4j .p;'z e ; ;g di; i6i
6;t -!K "yiriJ ;1tJ (Mengapakah hamu tidak memerangi

orang-otang yang mcrusak sumpah [janjinyaJ, padahal mereka

telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang
pertama malai memerungi hamu? Mengapahah hamu tahut kepada
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mereka padahal AWahlah yang berhak untuk kamu takuti, jika
kamu benar-benat orang yang berbnan)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman kepada orang-orang
yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, "Tidakkah kalian ingin
memerangi mereka 

-wahai orang-orang mukmin- yang telah
melanggar perjanjian dengan kalian, mencerca agarna kalian,
membanfu musuh-musuh kalian dalam memerangi kalian, serta

berkeinginan mengeluarkan Rasulullah SAW dari kampung

halamannya?"

1y :li Pti36. ,S,,Don merekatah yang pertama

lroli memulai kamu," maksudnya adalah dengan perang, dan itu terjadi
pada perang Badar.

Ada pula yang mengatakan bahwa itu mereka lakukan ketika
mereka memerangi sekutu Rasulullah SAW dari suku Khuza'ah.

,#;}rfr "Mengapakah kamu tahtt kepada mereka,"

maksudnya adalah, apakah kalian takut kepada mereka karena sesuatu

yang akan menimpa diri kalian, sehingga kalian tidak mau memerangi

mereka karena ketakutan itu?

l# 3U6t "Padahat Attah-tah yang berhak untuk tromu

tahtti," maksudnya adalah, Allah lebih pantas kamu takutkan siksa-

Nya bila kalian meninggalkan jihad, daripada takut kepada orang-

orang musyrik yang tak punya andil dalam mendatangkan

kemudharatan atau kemaslahatan kepada kalian kecuali dengan izin
Allah.

6r"3 5 oL 'Jil@ lalian memang orang-orang yang

beriman," maksudnya adalah, jika kalian mengakui dengan jujur batrwa

kalian lebih takut kepada Allah daripada kepada kaum musyrik itu.
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Senada dengan yang karni kemukakan ini adalah pendapat para

ahli tafsir, diantaranya:

16589. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia

berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang firman A[ah, A1r7: VU C,jt O]*t *t
"Mengapakah knmu tidak memerangi orang-orang yang

merusak sumpah (janjinya)," batrwa maksudnya adalah

setelah mereka mengadakan perjanjian )r,|1, gtty ti;i
'Padahal mereka telah kcras kemauannya untuk mengusir

Rasul', dan mereka benar-benar mengusir beliau. &
iy :li Pi31 'Dan mereka yang memulai kalian

pertama kali', yuttdengan peperangan."go2

16590. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang ayat, Y.i 3i P)131. {s "Drn
mereka yang memulai kalian pertama kali," ia berkata,

"Yaitu orang-orang Quraisy yang pertama kali memerangi

sekutu Muhammad SAW."eo3

16591. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan redaksi yang

mirip.

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(611762).
Mujahid dalam tafsirnya(lD7$ dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611762),

dengan redaksi yang sama dengan ini.
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16592. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu

Numair menceritakan kepada kami dari Waraqa, dari Ibnu

Abu Najih, dari Mujatrid, dengan redaksi yang sama.

16593. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, dia berkata:

Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dia

berkat4 "Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk memerangi

kaum musyrik yang telah melanggar perjanjian bagi yang

mempunyai perjanjian ktrusus, sedangkan bagi yang

mempunyai perjanjian umum tapi sudah lewat empat bulan

dari batas waktu yang ditentukan. Allah berfirman, .iI

){rti eoy W 4YH q 6}ts,
sampai ni-a"-Nya, @ <-,fi.A q'# 66 (er. at-
Taubah [9]: l6)ry

rftfc

7"> r
fre)

<4;9+e|:b454&
"Perungilah nrrr.el<a, niscaya Nlah dknr. mengfiananrl<mt

merela dengan (pu antar am) tangan-tangan l<alian. Nlah
al<frr. menghhul<trt ner ela dan murolong l<arrut

mmgalahl<mt mrz.el<a, sqta melegalan hati ormtg- ordng
yangbertntart."

(Qs. At,Taubah l9J: L4l

e04 Ibnu Hisyam dalam ls-Slr ah An-Nabau,firyah @ll9l).
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rakwil firman Allah: "H#, {ifi )ib-,i i}ri
<4"3 li t33 ,r,\i 4 {;;-; A*'(Perangitah

mereha, niscaya Allah akan menghancurhan mereka dengan

fperantaraanJ tangan-tangan kalian. Allah akan menghinakan

mereka dan menolong kamu mengalahkan mereka, serta melegakan

hati orang-orang yang beriman)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Wahai orang-orang

yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, perangilah orang-orang

musyrik yang telah melanggar perjanjian dan mengusir Rasulullah

SAW.'

"H#,tifr ,i# "Niscaya Altah aknn menghancurkan

merelra dengan (perantaraan) tangan-tangan kalian," maksudny4

Allah memerangi mereka melalui tangan-tangan kalian.

ef:t "Alran menghinakan mereka," maksudnya, Allah akan

menghinakan mereka dengan menjadikan mereka kalah atau tertawan.

4 {ru "Dan menolong kamu mengalahkan mereka,"

yaitu dengan memberikan kalian kemenangan ketika melawan

mereka.

<4"3 +C i:!* 4S "Serta melegalan hati orang-

orang yong beriman," maksudnya, Allah mengobati sakit hati kaum

mukmin dengan membunuh orang-orang musyrik itu lewat tangan

kalian, lantaran kalian sudah berhasil menaklukkan mereka. Penyakit

itu ada di dalam hati merek4 yang mereka peroleh berupa kesusahan

dan hal-hal yang tidak disukai.

Ada pula yang berpendapat batrwa orang beriman yang

dilegakan hatinya oleh Allah di sini adalah Khuza'ah, yang

merupakan sekutu Rasulullatr SAW. Itu karena Quraisy telah
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melanggar perjanjian dengan menolong bani Bata. Mereka yang
berpendapat demikian adalatr:

16594. Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu waki menceritakan
kepada kami, keduanya berkata: Muhammad bin Ja,far
menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu,batr menceritakan

kepada kami dari Al Hakam, daxi Mujahid, tentang
ayat, 6-q3 * ti) ,#j "Serta Atlah melegakon hati
orang-orang yang beriman,,, dia berkata, ..Itu adalatr
Khuza'alt."9o5

16596. Ibnu waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Amr bin
Muhammad Al Anqazi menceritakan kepada kami dari
Asbath, dari As-Suddi, tentang ayat, +5 5:!* ,+5j
<*.9 "Serta Attah melegakan hati orang-orang yang

beriman," dia berkata, "Khuza'ah telah dilegakan sakit
hatinya akibat perbuatan bani Bakr."e06

16596. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, sama

dengan tadi.

L6597. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari
Mujahid, tentang ayat, 693 ii ti) ,S_; ,,Serta

Mujahid dalam tafsirnya (11274),Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (61t763), dan
Ibnu Al Jauzi dalarn Zad Al Masir (31406).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1763), Abu Hayyan dalan Al Baltr Al
Muhith (5/383), dan Ibnu Athiryah dalamAl Muharrar Al Wajiz (31t3).

905

906



$uahNfimbah

Allah melegalan hati orang'orang yang beriman," ia

berkata, "Itu adalah Khuza'ah, sekutu Muhammad SAW."e07

16598. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah

bin Raja menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari

Abdullah bin Katsir, dari Mujahid, tentang ayat, 527) 4S
<t$9 15 "Serta Allah melegakan hati orang'orang yang

beritnan," dia berkata, "Itu adalatr sekutu Rasulullah SAW

dari bani Khura'ah."908

16599. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, sama dengan yang

tadi.

rft tt

@*w
uDart menghilonglrart Panas hatt orung'orfifig mlu;lcmin,

Dan Allah nwnerirnd tobm ordng yolrlg dilir,lrcndaki'Nya.

/fllah Maha Mmgetalrui lagi Maha Biial<sana."

(Qs. At,Taubah [9]: 15)

Lihat tafsir Ibnu Abu Hatim (l/1763) dan As-suyuthi dalam Ad-Dun Al
Mantsur (4/138).
Ibid.

1ii, 
^4 

J {i fr tlS ";e} Yi :A iJ

w

90t



TdsirAh:I'haboi

rarrwil filman Allah: J & ff 45_5\* W.+:l-S
)$ t'ti'ir4pon ^f,u{nihng*on 

poori hati orang-orang

mukmin. Dan Allah menerima tobat orang yang dikehendaki-Nya

Allah Maha Mengetahui lagi Maho Bijaksana)

Abu Ja'far berkata: Allatr menghilangkan kesedihan hati

kaum mukmin dari kalangan bani Khuza'ah lantaran pengkhianatan

yang dilalorkan orang-orang musyrik, yaitu memberikan pertolongan

kepada bani Bakr saat memerangi bani Khuza'atr.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

16600. Ibnu Waki menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin

Mtrhammad Al Anqazi menceritakan kepada kami dari

Asbath, dari As-Suddi, tentang uyzr,\# W ;+il:
"Dan (Allah) menghilangkan panas hati mereka," yutl't
ketika mereka diperangi oleh bani Bakr, yang dibaotu oleh

Quraisy.e@

16601. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

karni, dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari

As-Suddi, sama seperti tadi, tapi dengan redaksi, "Quraisy

membantu atas mereku.,9lo

Firman Allah, iq J iE {itl 33tj "Dan Allah menerima

tobat siapa saja yang Dia kehendah," merupakan khabar untuk

rnubtada', maka me-marfu'-kan dan men-jazm-kan ketiga kata kerja

sebelum itu adalatr majaz. Seakan-akan Dia berfirman, "Perangilah

mereka, karena kalau kalian memerangi mereka, itu berarti Allatr

eoe Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (6117il).
e'o lbid.
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menyiksa mereka dengan tangan kalian, menghinakan mereka, dan

menolong kalian untuk mengalatrkan mereka."

Allah kemudian memulai lagi dengan firman-Nyu, iI,i 3.;tj
i)6- J {e "Dan Allah menerimo tobat siapa saja yang Dia

kehendah," sebab perang tidak mengakibatkan mereka mendapatkan

tobat dari Allah, justru mengakibatkan mereka mendapat adzab dan

kehinaan dari Allatr, serta akan menyembuhkan sakit hati kaum

mukmin. Bila kata tobat ini maizum (i'rab-nya) maka berarti tobat itu

merupakan akibat dari perang, padahal tidak demikian. Oleh karena

itu, dia disebutkan dalam bentuk marfu'sebagai khabar.

Arti kalimat ini adalah, Allah memberikan tobat secara gratis

kepada siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya yang

kafir bila mereka mau bertobat. Allah Maha Tahu apa yang

tersembunyi di dalam hati setiap hamba-Nya, sehingga Dia akan

menerima tobat dari orang-orang yang pantas menerimanya, dan siapa

saja yang tidak pantas diberikan tobat maka akan dihinakan. Allatt

Maha Bijaksana dalam segala perbuatan-Nya, dengan memberikan

taufik kepada para hamba-Nya yang tadinya kafir hingga menjadi

beriman, dan bagi yang kafir setelah beriman akan dihinakan. Itu

semua merupakan bentuk kebij aksanaan-Nya.

ttttC

,frbw'"-ji]\r"\ &$'r1y;3 J S;l
'43'"-u?:\St -i-i-,y't A\ si, t-DV3;4 It

<r]:::,q'E{ttr,
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" Ap al<ah lrenuu mmgir a b ahw a lrarru akfrrr ilihiarlran,
sedmrg AJlah behm mmgetahui (dalanr kcrry ataan) otdntg-

orutg ydrJgbeiihad di ontmal<amt df,rl ddak mengartbil
meniadi pelhdung selain Nlah, Rasul,Nya ilmr ordng
orang yangbqhnan. Dan NlohMahf,Mengetalwi apa

ydrrgl<afiwWal&n.u

(Qs. At,Taubah [9]: 16)

- TakwillirmanAllah: 'u- \';it\ &-6ig'i3 6 S;l
fr'(r"-Aj'v41i .L-ilrii At )i;U'*i l; ,*CW
6j:.1i q ')j- Teprhah hamu mengira bahwa kamu akan

dibiarkan, sedang Allah belum mengetahui [dalam kenyataanJ

orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil

menjadi pelindung selain Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang

beriman. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman kepada kaum mukmin

yang diperintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik yang

mengkhianati perjanjian ini, "Perangilatr mereka, niscaya Allah

mengadzab mereka dengan tangan-tangan kalian...." Ini unfuk

menyemangati mereka melakukan j ihad.

Selanjutnya Allah berfirman, "Apakah kalian 
-wahai 

orang-

orang mukmin- mengira Allah akan membiarkan kalian tanpa diuji

sehingga terlihat jelas siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang

tidak benar dalam imannya?

V11+ 'u-5\ Iit\ & g; "sedang Attah belum mengetahui

siapa yang berjihad" Maksudnya, apakah kalian akan merasa

dibiarkan begitu saja tanpa ada ujian yang akan membedakan mana
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yang berjihad dengan mana yang bermalas-malasan mengerjakan
perintah Allah tersebut?

4t-frt {3 ;f pi ot b:* l; "Dan tidak mengambit
pelindung selain Allah dan rasul-Nya.,, Maksudnya, Allatr belum
melihat (dalam kenyataan) siapa yang berjihad di antara kalian dan

tidak mengambil wali (teman seti4 pemimpin, pelindung) selain Allatr
dan Rasul-Nya, serta tidak pula selain orang-orang yang beriman
sebagai walijah.

Walijah adalah sesuatu yang masuk ke dalam ujung sesuatu
yang lain. Dikatakan, li3,r,0$ AIJ "Si Fulan masuk ke dalam anu.,,

Maksudnya di sini adalah pelindung untuk melawan orang-orang
musyrik. Allah melarang kaum mukmin menjadikan orang-orang
musyrik sebagai wali (rekan, pelindung) yang menjadi tempat berbagi
ratrasia.

- Para atrli tafsir juga menyebutkan bahwa pendapat mereka
senada"dengan yang kami kemtrkakan di sini, antara lain:

16602. Mtrhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, dia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, dia berkata: Asbat[r menceritakan kepada kami dari
As-Suddi, tentang ayat, '4j ',r-y$l {j uut*u artinya
adalatr, memasukkannya ke dalam perlindr:ngan untuk
menghadapi orang musyrikin.el I

16603. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam
menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far, dari Ar-Rabi,
bahwa walijah artinya adalah sesuatu yang masuk.el2

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (6lt76s) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa
Al tJyunQB46).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(61t765).

9u

9t2
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16604. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada ku+i, ia berkata: Ibnu Zad berk'ata"

tentang firman Allah, \F;S J 'S'; I Sampai avat,

''+li ia berkata, "Allah tidak mau membiarkan mereka

(mengaku beriman) tanpa ada ujian."

Lalu dia membacaayat ,.:4i {-ff 1fr\ l#i 6'#;t
@ O-riai'&|F"ritq+'u$ ",tpatan kami mengira

bahwa lamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi

Altah orang-orang yang berjihad diantaramu dan belum

nyata orang-orangyang sabar. " (Qs.Aali 'Imraan 131: A2)'

Latu diamembaca avat, k-L-6i't4tWi 6 ,"';; ?1

3i)i 3!{)'6;b.35 r,wS i,;t1i p'# u)L a.i d'
@ +i ;'t'; il'ff ';;'F 6i '''37\iit;i$i3 "Apatrah

lannu mengira bahwa lcamu akan masuk surga, padahal

belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana lulnya

orang-orang terdahulu sebelum kamu? Merela ditimpa oleh

malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan

bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan

orang-orang yang beriman bersamanya, 'Bilakah datangnya

pertolongan Allah'? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan

Atlah itu amat dekat. " (Qs. Al Baqaratr l2):214)

Dia memb aca ayat ini secara keseluruhan.

Allah mengabarkan kepada mereka (kaum mukmin) bahwa

Allah tidak akan membiarkan mereka sampai Dia menguji

mereka terlebih dahulu."

@'a,,{s:iffY):GA 6i'i "Atif taam miim. Apatrah



t
l

$rahAtIrubah

manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja)

mengatakon, 'Kami telah beriman', sedang mereka tidak
diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-
orang yang sebelum merelca, maka sesungguhnya Allah
mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia
mengetahui orang-orang yang dusta." (es. Al .Ankabuut

[29]: l-3)
14i?t ..oJ;ilr_ ! "sedang mereka tidak diuji lagi?" maksudnya

adalatr, tidak diuji. Di sini Allah pasti memberikan ujian
keimanan, tidak mungkin tidak.el3

16605. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami,
Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari
Ma'mar, daxi Al Hasan, tentang yata'zriljt, ia berkata,

"Artinya kekufuran atau kemunafikan." Atau ia mengatakan

salah satunya.ela

"'Adapula 
yang menjelaskan mengapa Allah mengatakan if

"apakah" '# dan bukan '#1, yaitu karena ia merupakan kata
tanya yang terselip saat pembicaraan berlangsung, sehingga
dimasukkanlah kata if "apakaho' untuk membedakannya dengan

pertanyaan sebenarnya yang berad a pada awal kalim x (mub t ada' ).

Aku sudah menerangkan contoh-contoh lain yang sama

dengan ini di berbagai tempat di dalam kitab ini.

rfcc

9t3

9t4

Bagran awal dari atso rni As-suyuthi dal"m Ad-Durr Al Mantsur (4ll3g),
sedangkan bagian akhirnya Ibnu Katsir datam tafsirnya (6/158).
Abdurrazzaq dalam tafsirnya Ql 137).

j

lA-
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li -n-# 
;fi Jqrfr, 1#;_ 6l{A. 3K

l;r$\ $ AIAary a[i' \ 6
5t-V

" T idaklah p antas or dng. or ctr.g rrusy rik if,.t mcrnal<murlran
masjid,- masiid Nlah, s e dmrg rnq elca mengal<ui b ahw a
merel<a sendiri bafa. Iaiah or(mg.ordng yarJg sic.sia

amalnyd, dmt merekal<el@l di dalarn nerala."

(Qs. At.Taubah [9]: 17)

Talrwitfirman:Allah: if S"*1, lH'- S'6A. ir(Y

4r.9 * AYr\,# j4'i1 "i(Jt, *),ii'i6'w4-
O:A).; (Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan

masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereha

sendiri kafiir. Itulah orang4rrang yang sia-sia amalnya, dan mereka

kekal di dalam neraka)

Abu Ja'far berkata: Allah berkat4 *Tidaklah pantas bagi

orang musyrik untuk memakmurkan masjid Allah, padahal mereka

masih mengakui kekufurannya. Masjid itu hanya pantas dimakmurkan

untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk kekafiran. Jadi, siapa

yang kafu kepada Allah, tidak pantas memakmrnkan masjid-masjid

Allah."

Pengakuan mereka terhadap kekufuran pada diri mereka

diterangkan dalam riwayat-riwayat berikut:

16606. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada karni, dia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada
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kami, dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari

As-suddi, tentang firman Allah, 1i5- S '6.;AI. it( U

FU 6 tY 'uI+</ ;$ s"rL "ridaHah pantas

orang-orang musyrik itu memalonurkan masi id-masiid Allah,

sedang merelca mengahti balwa merelca sendiri l(olir,",

bahwa maksudnya adalah, mereka tidak pantas

memakmurkannya.gl5

Ayat, F:U d-A '& 'W+ "Mereka mengahti bahwa

mereka lafir," penjelasannya adalah, misalnya ada orang

Nasrani yang ditanya, "Apa agam4mu?" maka ia menjawab,

"Nasrani." Atau orang Yahudi yang ditanya, "Apa

agamamu?" Dia menjawab, "Yahudi." Bila orang Shabi'

(penyembah bintang) ditanya, "Kalau kamu apa?" maka ia

menjawab, "Shabi'.' Bila orang musynk ditanya, 'oKamu

apa?" maka dia akan menjawab, "Musyrik." Tapi ini tidak

akan ada yang mengatakannya kecuali orang Arab'

16607. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr Al

Anqari menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-

suddi, tentang ayat, 6\ 3*A li3- 6 '6.;A\ 'o( Y
,,Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memokrnurknn

masiid-masjid Allah," ia berkata, "Maksudnya adalatr,

orang musyrik tidak pantas memakmurkan masjid Allah'"e16

16608. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-Suddi,

tentang ayat, *,(3\ # TY 'n-#"Mereka mengalati

bahwa mereka fufir," bahwa penjelasannya adalah, misalnya

er5 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(611765).
er6 lbid

I

-
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ada orang Nasrani yang ditanya, "Kamu apa (agama kamu

apa)?" maka dia menjawab, "Nasrani." Atau Orang Yahudi

yang ditanya, "Kamu apa?" maka dia menjawab, "Yahudi."

Jika orang Shabi' (penyembah bintang) ditanya, 'oKamu

apa?" maka dia menjawab, "Shabi'."e17

Firman-Ny u, ,L\A ,# 4i "Mereka itulah yang sia-

sia amalnya," maksudnya adalah, hilang semua pahalanya, karena

bukan untuk Allah, tapi untuk syetan.

StrY ,3 )€51 ,i) "Dan di neralca mereka l@lul,'

maksudnya adalah, mereka akan tinggal di sana untuk selamanya,

tidak dalam keadaan hidup dan tidak pula mati.

Ada perbedaan bacaan dalam firman Allah, namun hampir

semua ahli qira'at di Madinatr dan Kufah membacanya dalam bentuk

jamak, *r1i.
Sementara itu, sebagian ahli qira'at Makkah dan Bashrah

membacanya dalam bentuk tunggal, &r 'J45 yang maksudnya

Masjidil Haram.

Abu Ja'far berkata: Mereka semua sepakat bahwa jika

dibaca dalam bentuk jamak maka artinya bisa dipatrami sebagai

jamak, dan bisa pula sebagai mufrad (hrnggal), sebab orang Arab

biasa menyebutkan suatu kata dengan bentuk jarnak, padahal

maksudnya bentuk tunggal, seperti perkataan, Or,bl '.ti ^!b "la
memakai pakaian akhlak.u

ttcc

et? Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611765), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyn QBal, dan Ibnu Athiyyatr dalam Al Muhanar Al Waiiz (3115)-
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*$i 4At5 $\O;(';; ;'{'#'Xfiy
6'"':tt $l;4 {t',fi7\'a6',t3\ itfr3

@F Ai,i5\'ur\SKSaAj
"Hanyalah ymtg memal<trnnl<art masiid'masiid Nlah ialah

or drlg- or cmg y ang beriman lnpoda Nldh dan Huri
Kerrudiart, serta tetap rnmditil<m slralat, merutnaili61rt

zal<at dnn tidak tat<ut (lnpddo napa Pan) selainlnpoda

lJlah, mal<a merel<alah ardn*ordng yorr.g dihmapl<art

termas'uk golortgan or drJg. or cmg y ang tnendap at p ehmiuk."

(Qs. At,Taubah [9]: 18)

Takw-il firman Allah: $\ O;t; 'J 

^1 

'# #- fiy
Ali 6:r'/l *t ,1.4 13 ',4J1 'ari i*isi i$ ,+$ ,Si
A{i5i b \3K- il (Hanyatah vans memakmurkan masiid-

masjid Altah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan

Hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan Zakat

dan tidak takut [kepada siapa punl selain kepada Allah, maka

merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan

o rang-orang yang mendapat petuni uk)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Yang berhak

memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang percaya akan

keesaan Allah, yang tulus beribadah kepada-Nya dan percaya akan

Hari Akhir, yaitu orang-orang yang percaya bahwa Allatr akan

membangkitkan manusia setelatr matinya dari kuburan mereka pada
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Hari Kiamat. Mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat yang

diwajibkan Allah kepada yang berhak.

'X it "4 13 'rHl\ "Dan tidak tahtt (repada siapa pun)

selain lcepada Allah," maksudnya adalah, tidak takut ancaman dari

siapa pun bila melanggar, kecuali melanggar ketentuan Allah.

Ai.i\i'u'\3K 6 :u*l 6'"Maka meretatah orans-

orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang

mendapat petunjuk," bahwa maksudnya adalah, mereka pantas

menjadi hamba Allah yang telah Dia beri petunjuk untuk jalan

kebenaran.

16609. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nyq)+$l ,Ati $\ O;t; G ;'i '#'#61
"Hanyalah yang memalonurkan masjid-masjid Allah ialah

orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari

Kemudian," bahwa maksudnya adalatr, siapa saja yang

mengesakan Allah. Beriman kepada Hari Akhir maksudnya

yaitu percaya akan semua yang diinformasikan Allah dalam

hal ini.

',!61 i\i13 "srrto tetap mendirilan shalaf, " maksudnya

adalatr shalat lima waktu.

k $t E 13 "Dan tidak tatwt (kcpada siapa pun) selain

kepada Allah," maksudnya adalah, mereka tidak menyembatr

kepada selain Allah.

Ai.i51 'e 13'K- 6 6,$ 6r "Maka meretratah

orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-
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orang yang mendapat petunjuk," maksudnya adalah, mudah-

mudahan mereka merupakan orang-orang yang beruntung.

Kalimat ini sama dengan firman Allah kepada Nabi-Nya,

@ ri;, 61, Jfi {;:- 6 {# "Mudah-mudahan

Tuhanmu mengangkat lcamu ke tempat yang terpuii. " (Qs. Al
Israa'll7l:79)

Dalam ayat ini Allah seolatr-olah berfirman, *Pasti Tutranmu

akan memberikan tempat terpuji kepadamu," yaitu hak

memberikan syafa'at.

Setiap kata {; "mudah-mudahan, semoga" yang

merupakan ucapan Allah bermakna pasti (bukan sekadar

harapan).e18

16610. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata:

"Kemudian disebutkanlatr perkataan orang-orang Quraisy,

'sesungguhnya kami adalah penghuni tanah Haram, pemberi

minum jarnaatr haji, pemakmur Al Bait (Ka'bah) ini, dan

tidak ada yang tebih baik daripada kami'. Oleh karena itu,

Allah berfirman, 4Ati $\ Ct;'J 
^1 

'# f-frt
,+$i "sesungguhnya yang berhak rnemakrnurkan masjid-

masjid Allah in hanyalah orang-orangyang beriman kepada

Allah dan Hari Akhir." Artinya, pemakmuran yang kalian

lakukan tidaklah demikian. Yang berhak memakmurkan

masjid-masjid Allah itu seharusnya orang-orang yang

memang berhak untuk itu, yaitu orang-orang yang beriman

kepada Allah dan Hari Akhir, mendirikan shalat, menunaikan

ert Ibnu Abu Hatim dalam afsirnya (611766), dalam empat atsar yarlg berbeda-

beda" naurun sanadnya sama.
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zd<at, dan tidak takut selain kepada Allah. Mereka itulah

yang berhak memakmurkannya. 'u \|rK- 6 a,Al 6:t
3-i.i5i "Mudah-mudahan mereka adalah orang-orang

yang mendapat petunjuk." Kata uri dari Allah bermakna

pasti.ele

o00

t*fi:itji\ a*i
--. lJ -l

" Apallrrh (orartg-orartg) yolng metrteri mirtlurfium ordrlg
or(mg yang menguial<an lwii fu" mengu:t1ts MasiiCil

Har am l<afiru sam,akn dengan ofirng- orcmg y ang benmmt
lnpada y'J;lah dnl Holri Akhir sqtaberjih,ad di jalan /Jlah?
Merela fidak sdnvl di sisi Nlah; dcrJ Nlah ddnk menrberi

peturriruk lnpad, l<mnr y ang zhalim.'

(Qs. At,Taubah [9]: 19)

rakwil firman Allap: .r(A )*3\ 64 {frZyU'iEA
,$e{}iit3 $t ''46i}:3-{";i ,W a"6.-,;$l;fi' fii;tl ';g

'uSJAi i;A\ (Apakah [orang-orangJ yang memberi minuman

orang-orang yang mengerjahan haji dan mengurus Masjidil Haram

kamu samakan dengan orang-orang yong beriman kepada Allah

ere fbnu Hisyam dalam As-Sirah An-Nabm,ilyah (41192).

ol / /./
allb ,'trl;, ,v

o Z??
Jar-,-J1

7 t'i6!i A 61;r::r-{";r Jri
iiK.r(A #z:t"g

34{.' r<ft r;:!t3,2
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dan Hari Akhir serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di
sisi Allah; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang
zrtafim)

Abu Ja'far berkata: Ini adalah pengejekan dari Allatr bagi
mereka yang bangga karena telah menjadi pemberi minum jarnaah
haji dan memberikan pelayanan kepada Al Bait (Ka'batr). Auah swr
menjelaskan kepada mereka bahwa bangga akan keimanan kepada
Allah dan Hari Akhir serta jihad di jalan Allah itulatr yang harus
dilakukan, bukan bangga karena sekadar memberi pelayanan Al Bait
dan memberi minum jamaatr haji.

Tentang ini ada beberapa atsar dan penafsiran para atrli tafsir,
antara lain:

1661l. Abu Al walid Ad-Dimasyqi Ahmad bin Abdunahman
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al walid bin Muslim
menceritakan kepada karni, ia berkata: Muawiyah bin salam

- .- menceritakan kepadaku dari kakeknya Abu salam Al Aswad,
dari An-Nu'man bin Basyir Al Anshari, dia berkata, .,Aku

berada di mimbar Rasulullatr sAw bersama beberapa orang
satrabat beliau. salah seorang dari mereka lalu berkat4 .Aku

tidak peduli kalau pun tidak mempunyai amat lain setelah
masuk Islam, kecuali bisa memberi minum jamaah haji'.
Yang lain berkat4 'Memakmurkan Masjidil Haram (lebih
baik)'. Yang lain berkata, 'Tidak, justru jihad di jaran Ailah
lebih baik daripada apa yang kalian katakan'. umar lalu
membentak mereka dan berkata, 'Hai kalian! Jangan
mengeraskan swra kalian di mimbar Rasulullah SAW _
waktu itu hari Jum'at- tapi aku sendiri mendatangi
Rasulullah sAw seusai shalat Jum'at, meminta fatrva beliau



Tdfsir Ath:fhafuri

tentang apa yang mereka perselisihkan. Dia berkata, beliau

melakukannya, lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan

ayat: _ #'4(.1- t1slJ tuoreai pada ayat: ilir\ e*(1 fri|
',#$P'

16612. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas,

tentang firman All*,, .tE.*=3j\ ?tG #'46 g
,g\ ,.gti fi G(, ';i{ "Apatrah (oraig-orang)'yang

memberi minutnan orang-orang yang mengerjakan haji dan

mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-

orang yang beriman kcpada Allah dan Hari Akhir...." Al
Abbas bin Abdul Muththalib ketika ditawan usai perang

Badar, berkata, "Jika kalian mendatrului kami masuk Islam,

hijratr, dan jihad, maka kami sudah memakmurkan lvlasjidil

Haram, memberi minum jamaah haji, dan membebaskan

tawanan."

Allah lalu. berfirman, . N X)L #1 Sampai pada

ayat, 'q5)filiitri| ,s+(7 '&.r*semua icaian lakukan ketika

kalian masih musyrik, dan Allah tidak menerima amal dalam

keadaan syirik.e2l

16613. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayalrku menceritakan

Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Al Imarah (1879) dan Ibnu Abu Hatim
dalam tafsirnya (61 17 67).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611768) serta As- Suyuthi dalarn Ad-Dun Al
Mantsur (41145), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Al Mundzir serta Ibnu
Abu Hatim dari Ibnu Abbas.
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kepadakl-dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

ltlah, &'4f-- gsampai ayat,'4filiiS, c1r-{ Nl;.
Itu karena kaum musyrik berkata, "Memakmurkan Masjidil
Haram dan memberi minum jarnaah haji lebih baik daripada
beriman dan berjihad."

Mereka bangga dengan pemakmuran Masjidil Haram dan
mereka sombong lantaran merekalah penduduknya, sehingga
Allah menurunkan ayat yang menolak pandangan mereka itu
dan berkata kepada para penduduk tanah Haram dari
kalangan musyrikin, # lf 4'# tF ,$:.Aru;
6&6 W *'urfr, @ e;*,,sesungguhnya ayat-

ayat'Kt (Al Qur'an) selalu dibacakan kepada kamu sekalian,
tapi lramu selalu berpaling ke belakang, dengan
menyombongkan diri terhadop Al eur'an itu dan
mengucaplcan perkotaan-perkataan keji di waldu lwmu
mernperbincanglwnnya di malam hari.,'(es. Al Mukminuun
l23l:66-67)

Maksudnya, mereka membanggakan diri dengan Al Haram.

Allah berfirman, W "r, ,,Di wahu lcamu

memperbincanglcannya di malam ltrari,,' karena mereka
memperbincangkan dan mengkritik Al ew'an serta Nabi
SAW pada malam hari. Oleh karena itu, Allah menjadikan
iman kepada Allatr dan jihad bersama Nabi sAW lebih baik
daripada memakmurkan Masjidil Haram dan memberi
minum jarnaatr haji. Lagipula, itu semua tidak bermanfaat
bagi mereka ketika mereka masih musyrik. Allah berfirman,

a+liti'ifii q4{ ti,:|l.'S U 6:;r::+.* ,,rtu tidak rr*, o,
sisi Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk trepada orang-
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orangyang zhalim. 'Yaitu orang-orang yang menyangka diri

mereka sebagai pemakmur Masjidil Haram. Allatt

menamakan mereka zhalim karena mereka melakukan

kemusyrikan, sehingga kegiatan mereka memakmurkan

Masjidil Haram jadi tidak berguna.e22

16614. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdr:rrazzaq mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Abu

Katsir, dari An-Nu'man bin Basyir, bahwa ada Ia yang

berkata: Ada Ia berkata, "Aku tidak peduli kalau pun tidak

mempunyai amal lain setelatr masuk Islam kecuali bisa

memberi minum jarnaah haji." Yang lain berkata,

"Memakmurkan Masjidil Haram (ebih baik)." Yang lainnya

lagi berkata, "Tidak, justnr jihad di jalan Allah lebih baik

daripada apa yang kalian katakan." Umar lalu membentak

mereka dan berkata, *Hai! Jangan mengeraskan sura kalian

di mimbar Rasulullatr SAW!!" Waktu itu hari Jum'at. Tapi

setelah selesai shalat Jum'aq kami masuk untuk menemui

beliau. Lalu turunlah ayat, &r'48 g *Apakah kalian

mengira memberi minum jamaah haii ittt...." Sampai ayat, Y

;iti 
'te 6'#-"Itu tidaklah sama di sisi Allah."e23

16615. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

lrbdtxraz.zaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Amr, dari Al Hasan, ia

berkata, "Ayat ini turun berkenaan kepada Ali, Abbas,

Utsman, dan Syaibah, yang berdiskusi dalam masalatr

Ibnu Abu Hatim dalanr tafsirnya (611767).

Abdurrazzaq dalam tafsirnya Qll38) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil
(3D0).
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tersebut. Al Abbas berkata, 'Aku tidak mengira hal lain
kecuali kami akan meninggalkan tugas kami memberi minum
jamaatr haji'. Rasulullatr SAW lalu bersabda, ,Tetaplah

lralian memberi minum jamaah haji, karena di dalamnya
ter dapat keb ailan'. "924

16616. ...Ia berkata: Abdtxraz-z-aq mengabarkan kepada kami, Ibnu
Uyainatr mengabarkan kepada kami dari Ismail, dari Asy-
Sya'bi, ia berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan Ali dan
Abbas, yang berdiskusi dalam masalah tersebut.',e25

16617. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku diberitatru dari
Abu Shaktu, ia berkata: Aku mendengar Muhammad bin
Ka'b Al Qurazhi berkata: Thalhah bin Syaibatr dari bani
Abduddaar dan Abbas bin Abdul Muththalib, serta Ali bin
Abu Thalib, saling membrrggakan diri. Thathah berkata,

, "Aku adalatr pengurus Al Bait (Masjidit Haram). Aku yang
memegang kuncinya, maka kalau aku mau alcu bisa tidur di
dalam Ka'bah." Abbas berkata" cer{h adala}r pemberi minum
jamaah haji, maka kalau aku mau aku bisa tidur di masjid."
Ali berkata, "Aku tidak tatru apa yang kalian katakan, tapi
aku telatr shalat menghadap Kiblat enarn bulan sebelum
orang lain, dan aku ikut serta dalam jihad.,'

Allah kemudian menunmkan ayat, dbu # Z:1" ,#
,$ ,,95 fi\ i;r; ii{ "$ b'3\ >Apatrah (orang-

orang) yang memberi rninuman orang-orang yang

Abdvnauaq dalam tafsirnya Qll38) dan Ibnu Ar Jauzi daram zad Al Masir
(3t40e).
Ab&nazzaq dalam tafsirnya Qll3B), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(611768), dan Al Qurttrubi dalam tafsirnya (8/91).
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mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu

samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah
dan Hari Akhir...."e26

16618. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dari Al Hasan, ia berkata: Ketika turun
ayat, {, 4i tf7{ "4atrah tralian mengira memberi

minum jamaah haji itu," Abbas berkata, eer{ku tak mengira

kecuali kami hanrs meninggalkan pekerjaan kami memberi
minum jamaatr haji." Tapi ternyata Nabi SAW bersabdq
"Teruskan tugas kalian memberi minum jamaah haji, karena

di dal amnya terdapat kcb aikan. "e27

16619. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufidhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-
Suddi, tentang firman Allah, #J\ {rlb" {.dllh)i" i.$1
*6|;r:i-* ;it ,)+i i.'r4gr r$i r.gri F;Gti ig.r$
lttl "Apakah (orang-orang) yang memberi minuman orang-

orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram

lramu samakon dengan orang-orang yang beriman kepada

Allah dan Hari Akhir serta berjihad di jalan Allah? Mereka

tidak sama di sisi Allah...." dia berkata, "Ali, Abbas, dan

Syaibah bin Utsman, saling membanggakan diri. Abbas

berkat4 'Aku lebih baik dari kalian, aku memberi minum
jamaah haji, tamu Allatr'. Syaibatr berkata, 'Aku yang

memalrmurkan masjid Allah'. Ali berkata, 'Aku telah

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (3D0).
Abdunazzaq dalam tafsirnya (21138) dan lbnu Katsir dalam tafsirnya (71162).
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berhijratr bersama Rasulullah SAW dan berjihad bersama

breliau di jalan Allah'. Allah lalu menurunkanayat,gt;'u-$i

ii, 
"r, 

^;1 i,fi 6Y dA ;'i'.W b- V#' V;.W
'Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta beriihad di

jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka, adalah

tebih tinggi derajatnya di sisi Altah...'. Sampai ayat, U
@ iJi '...kesenangan yang l@l(al'. "e28

16620. Aku diceritakan dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar

Adh-Dhahhak berkata" tentang firman Allah, '41r" 
'#

ffi ",nnafah kalian mengira memberi minum iamaai hait

itlt...." Kaum muslim menghadap Abbas dan teman-

temannya yang ditawan pada perang Badar, serta mencela

mereka akan kesyirikan mereka. Abbas berkata, "Demi

Allah, kami adalah pemakmtu Masjidil Haram,

membebaskan tawanan, memberi hijab pada Ka'bah, dan

memberi minum jarnaah haji. Lalu turunlah firman Allah,

# e:1" li7{ ",lpotrah tralian mengira memberi minum

jamaah haji ik...."s2s

Abu Ja'far berkata: Jadi, penafsiran dari kalimat ini adalatr,

watrai para pemberi minum jarnaah haji, apakatr kalian mengira bahwa

amalan kalian memberi minum itu bisa disamakan dengan iman

kepada Allah dan Hari Akhir, serta jihad di jalan Allah? Sama sekali

Ibnu Abu Hatim menyebutkan dengan redaksi yang mirip dalam tafsirnya
(611768),Ibnu Athilyah dalam Al Muharrar Al Waiiz (3116), dan keduanya dari

Mujatrid. Kami tidak mendapatinya bersumber dari As-Sudi.
As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (41146), dari Abu Syaikh dan Adh-

Dhahhak.
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tidak! Derajat mereka tidaklah sama, karena Allah tidak menerima

amalan tanpa iman kepada-Nya dan Hari Akhir.

i*fli ili\ e+{ 7 )ii| "Dan Attah tidak atran memberi

petunjuk kepada orang-orang yang zhalim," maksudnya adalah, Allah
tidak akan membenarkan amal baik dari orang kafir dan orang yang

menentan g keesaan-Nya.

Penempatan ism di tempat mashdar, sebagaimana dalam

firman Allah, fi Gl; ';jK "Drrgon orang-orang yang beriman

lrepada Allah," dikarenakan maknanya sudatr diketahui. Ini sama

dengan ungkapan penyair berikut ini:

,t-( ,-5k iEit *It ,;irr '4'rl iqirrr (,'!F
" or), hidupmu, Ou't*Aon pemuda itu yang sudah aitu)Orni irnggot.

Tapi pemuda adalah setiap mudayang pemttrah."e3o

Di sini penyair menempatkan khabar dari kata isiir adalah

kata b(, yang juga sama dengan ungkapan berikut ini:
iot I lct .. t .t ' 

a - 4;) pt)7,w stlxl)r rlir

"Kedermautanan itu terdapat pada Hatim, dan syair pada Zuhair."

rtcc

e30 Bait syair ini dalarrr Ma'ani Al Qttr'an karya Al Farra (11427) dan Mughni Al-
Labib 'an Kunb Al A'mib Qll422).
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" Or ang- ur ang y orttg b efinnn dm b uhiir ah sertd b eiihad di

ialm y'Jlah denganhnrta,benda darJ diri merel<a, ddalah

lebih tinggi ilerajatrrya di sisi /Jlah, dm itulah orffLg.orang
y orJg nwdap at l<emenmtgmt.'

(Qs. At Taubah [9]: 20)

';ff ffi';rti},Wfr 'A::*f *i!:rberiman dan berhijrah serta berjihad di ialan Allah dengan harta,

benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi deraiatnya di sisi Allah,

dan itulah orang-orang yang mendapat hemenangan)

Abu Ja'far berkata: Ini adalatr keputusan dari Allah tentang

perselisihan mereka yang saling bangga akan amalnya. Satu orang dari

mereka bangga akan amalnya yang telatr memberi minum jamaah haji.

Satu_orang dari mereka bangga karena telah menyelimuti Ka'bah. Satu

orang lagi bangga dengan imannya kepada Allah dan Hari Akhir serta

jihad di jalan-Nya.

Allah memutuskan batrwa orang-orang yang beriman dan

benar dalam imannya, serta pindah dari tempat kaumnya, serta

berjihad melawan orang-orang musyrik demi menegakkan agama

Allah dengan harta dan jiwa mereka, akan menerima derajat yang

lebih tinggi di sisi Atlah. Derajat mereka lebih tinggi daripada para

pemberi minum jamaatr haji dan pemakmur Masjidil Haram yang

tetap menyekutukan Allah.

J{Jil "Mereka itulah," yang sifatrya telah kami sebutkan,

berupa iman, hijrah, dan jihad.
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'oi;fi j "ororg-orang yang menang," akan masuk surga dan

selamat dari neraka.

occ

U e ? c;{' 
9 *i ii 1-",4. S 3HJ-
@t+i

"Tuhart mrr".el<a nJengernbiralcm. mqela dmgart
rnqnberil<an rahmat dmi padauyar l<sidlwnn dmr zurga,

tner elra memp er oleh di dalamny a l<esenmrgart y olrrg l@hgrl."

(Qs. At,Taubah l9l:21)

rakwil fir1nan Allah: g*i & i:t ,i3 !,H3-
,-iUA. p cif, Qunii mire*a menggembirakan mereka

dengan memberihan rahmat dari padanya, keridhaan dan surga'

mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal)

Abu Ja'far berkata: Allah menerangkan bahwa Dia memberi

kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, berhijrah, serta

berjihad di jalan Allah dengan rahmat-Nya, dan Allah tidak akan

mengadzab mereka lantara ratrmat itu, juga keridhaan-Nya terhadap

mereka.

c;f) "Dan surga," maksudnya adalah kebun-kebun yang di

dalamnya ada kenikmatan yang kekal; tak pernah hilang dan tak

pernah sima, akan selalu tersedia untuk mereka.

16621. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad Az-Zuban menceritakan kepada kami, ia berkata:
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su&an menceritakan kepada kami daxi Muhammad bin Ar
Munkadir, dari Jabir bin Abdultatr, dia berkata, ..Jika para
penghuni surga sudah masuk ke dalam surg4 maka Allah
berfirman, 'Aku alcan memberi kalian yang lebih baik
daripada ini'. Mereka berkata, ,Wahai Tuhan kami, apa yang
lebih baik daripada ini'? Allah menjawab, ,Keridhaan_

Yu'.u931

0tt0

ry3{Jil4fiLig-W.6)F.

(Qs. At,Taubah t9] :22)

Takwn firman Auah: W tAi'r+6i'"ort$ g.6-)rL
(Merelra kekal di dalamnya selarna-ramanya. sesungguhnya di sisi
Allahlah pahala yang besar)

Abu Ja'far berkata: Allah swr berfirman, "Mereka tcet@t di
dalamnya dan senantiasa tinggal di sana,"yaitu di dalam surga.

Kata r!{ berarti tidak ada akhirnya.

ry tA i'r"2 6l iL"sesungguhnya allah memitiH pahala
yong besar." Artinyq sesungguhnya Allah mempersiapkan

" Mer el<a l<ekal di dalanmy a selama.lammry a. senrnggu hrry a
di sis, y',J;ldhlah pahala y arrg besar.,,

e3r 
Pry4oiyyut dalart Al Muhwrar Al waiiz (3/17),Al Bu**rari daram Ar-Riqaq
(6549), Muslim dalam pembahasan tentang surga dan sifat-sifatrya (9), dan At-
Tirmidzi dalam pembahasan tentang sifat surga (2555) s""*^ .or1t; d"ngun
makna yang sama.
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kenikmatan bagi orang-orang yang beriman dengan kenikmatan yang

dideskripsikan dalam ayat ini. Itu semua merupakan pahala dari

ketaatan mereka kepada Tuhan mereka dan kepatuhan mereka dalam

melaksanakan segala perintatr. Itulah pahala yang drjanjikan Allah
kepada merekq yang akan diberikan di akhirat kelak.

,tcc

ltj FEr tea;'$#$ W( o"ii $r.
#,i3A ;F-, J;')43i tjis :,1 el

@ G;l,fiip ai*,
"Haiofi mg.or(mgbqinan, jangarrlahl<$rwidilrfr,bapalc.

bapak dm saudma.schtdrtrannu merfadi walikrni, iil@
mqel<a bbih mmgutnmal<mr l<el<afiran atas lrchnanan dmt
siapa di ontmal<muu yang mmjadil<art mqela wali, mal,a

m.qelra iallah orctrJg.or(mg ydrrg zhalim,"

(Qs. At,Taubah l9l:23)

rarrwil rirman Auah: iS:Ut;'f#$ lii,r; Oli q.A-

apir,'# A;_ Ji :rt :ij' &;'jAt''tfi syr,qj F*S
6A)rtl 'J gt"i orang-orung beriman, ianganlah hamu jadihan

bapak-bapak dan saudara-saudaramu menjadi wali[muJ, jika
mereka kbih mengutanuhan kekatiran atas keimanan dan siapa di
antara kamu yang menjadikan mereha wali, Maka mereka itulah
orang-orang yarrg zh aliml
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Abu Ja'far berkata: Allah berfirman kepada orang-orang

yang beriman kepada-Nya dan Rasul-Nya, "Janganlah kalian

menjadikan orang-orang tua dan saudara-saudara kalian sebagai teman

dekat tempat kalian menyampaikan rahasia kalian sehingga mereka

bisa mengintip sisi lemah lslam dan para penganutlya. Jangan pula

kalian lebih memilih untuk tinggal bersama mereka daripada hijrah ke

negeri Islam."

}jt, ',Y ';LJi \H 9! "Jika mere*a lebih

mengutamatran kclcafiran atas keimanan," maksudnya adalah, jika

mereka memilih kafir kepada Allatr daripada membenarkan-Nya dan

mengakui ketauhidan-Nya.

# ,fi'6- ,r/, "Siapa di antara kalian yang menjadikan

merefta wali," maksudnya adalatr siapa saja di antara kalian yang

menjadikan mereka sebagai teman dekat dan bukan orang-orang

mukmin, serta lebih memilih tinggal bersama mereka daripada hijratt

bersama Rasulullah SAW ke negeri Islam.

.3t ,,'kl ;1 ,14]lrt uMako mereka itulah oranS'orang yang

zhalim,,, maksudnya adalatr orang-orang yang melakukan itu berarti

telah mendurhakai Allah, karena mereka telah meletakkan walayah

(kepemimpinan, pertemanan) bukan pada tempatrya.

Ada pula yang berpendapat bahwa sesungguhnya itu turun

sebagai larangan dari Altah kepada kaum mukmin yang belum hijrah

dari negeri musyrik menuju negeri Islam untuk menjadikan karib

kerabatnya sebagai wali. Di antara mereka yang berpendapat demikian

adalatr:

16622. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari
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fuf"j{$ tentang firman AllalL -;tlb" # '4W F
4(A #i\ "Apakah (orang-oran{ yorg memberi

minuman orang-orang yang mengeriakan haji dan mengurus

Masjidillwram," ia berkatao "Mereka diperintahkan untuk

hijrah, lalu berkatalatr Abbas bin AMul Muththallib, 'Aku

bertugas memberi minum jamaah haji'. Thalhah 
-saudara

bani Abduddar- berkata, 'Aku bertugas mengurus Ka'balu

sehingga tidak bisa meninggalkannya'. Lalu turunlah ayat, {
1'1j FES :{ei,; f}# 'rangantah tutian

menjadikan bapak-bapak -lralian q"" saudara-saudara

knlian...'. Sampai uvut ii\'81 4- $L '...ro poi Altah

mendatangkan kcptttusan-Nya'. Maksudnya adalatl

kepuhrsan-Nya dalam hal penaklukan Makkah. Dari ayat ini

mereka diperintahkan urtuk hijratL Ini semua turun sebelum

penaklukan 1Y1u1Lr5.re3z

{toc

k

t

t

A'K+;f''#Ai"H6Y,'$vr,i'?lt"fi
i1, ti;tKtrfr. rjg; 3F;I\ 3(,fr

W"rbr; fiA ra{Yfr \6Fi
',i 
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ts2 IbnuAlJauzi dalamZadAl Masir (3/410).
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ol(dal<anlahr'likabapakb@ak,dnf,k'arak,saudmo'

soudm a, istri, istri, l<mrrJ l<ehtm gurru,, lwu l<el<ny aan y ofig

l<onuu usahal<,ort, putiagaan yorrJg l<firau l&awatiri
t*l:llgiottvya, ilan tenpe tingal yolrrgl<*fiiu zulcai, adalah

lebihl<firau cintai dfrri y',Jilah darJRdsri'Nyc dfrrr dfrri

beiihad ili jalan Nya, mala hmggulah sanpai Nldh
rnenaaansl<orJ l<eputuson Nyc'. Nlah tidak meffJbeti

pe/r,,ntjuk l<epada or(mg. onmg y ang fatik.'
(Qs. At,Taubah t9] z 24)

Tarrwil firman Altah: 'KA:t 'H{C3 :35if. i'? ol.ii,i{ff, 6"(K t# rf;- 6;g;s \ft .KM} "9.;;Y,

g i,XS -rg J ;4;,' 4;:; $ C p{Y G -\i'#}
@ <A;i\ i';ii,s #1 {ifft:2;\'if C.U- (Katakantah, " rika

bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum

keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan

yang kamu hhawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu

sukai, adalah tebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari

berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatanghan

keputusan-Nyan Allah tidah mcmberi petuniuh kepada otang-

orang yangfasik)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman kepada Nabi-Nya

"Katakan, watrai Muhammad, kepada orang-orang yang tidak mau

hijratr ke negeri Islam dan lebih memilih tinggal di negeri musyrik,
.Apabila tempat para orangtua kalian, anak-anak kalian, saudara-

saudara kalian, istri-istri kalian, para kerabat kalian, dan \tfi
6#'f;g "lrarta yang palian dapatpan", dari hasil usaha kalian,

da.rr 6'rl7K tt* "Perdagangan yang kalian tahtt merugi"' bila
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kalian tinggalkan, t t" -V6;; 'd{ff, "Rumah-rumah yang kalian
senongi", yang kalian tempati,- ,U$y{J "p6i7, tratian sukai",

daripada hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya dari negeri musyrik, dan

dari jihad di jalan-Nya demi menolong agama Allah, IrI;j "Mako
tunggulah", );\ 'ril 111- &"so^wi Allah mendatangkan

kcputusan-Nyo", yaitu berupa penaklukan Mal*ah. {iii e *1 X;S

<Ar;fi "Dan Allah tidak memberi pefiatjuk kcpaaa orang-orang

faJik"
Artinya, Allah tidak memberikan taufik kepada orang-orang

yang durhaka kepada-Nya menuju kebenaran

Senada dengan yang kami rmgkapkan di sini adalah perkataan

para ahli tafsir, antara lain:

16623. Muhammad bin Amr menceritakm kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada l@mi, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu {ajih, dari

Mujatri4 tentang firman Allalr ;;1"51 111-{'';...ro^por
Allah mendatangkan kcputusan-Nya," bahwa maksudnya

adalah keputusan-Nya dalam hal penaklukan Makkah.e33

16624. Al Qasim menceritakan kepada kard, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaktr dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman Allah
swr, ;A'it| 1U-'i* W.fi "Mata tunsgulah sampai

Allah mendatangkan keputusan-1,$n," bahwa maksudnya

adalah ketika Fathu Makkah.ex

Mujahid dalam ta8irnyz (l2ls) dan Ibnu Abu lluim dalam afsirnya (611772).
Al Mawardi di dalem ldtab A*NuhatwaAl UyutQR4g).

!r1B

lrr4
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16625. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, dia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari
As-Suddi, tentang firman Allah SWT, li'rlKt;# f;q;
"Perniogaan yang kamu khawatiri kerugiannla," bahwa
maksudnya adalah, kalian takut apabila perdagangan kalian
tersebut merugi, sehingga kalian harus menjualnya.

Sedangkan firman-Nya" -14;;j 'L<6) "Dan tempat

tinggal yang kamu sukai," maksudnya adalah istana-istana

dan rumatr-rumah.e3s

16626. Bisyr menceritakan kepada kard, ia berkata: yazid

menceritakan kepada kami, dia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qqtadah, ia berkata, tentang firman Allah
SwT, G#f;.li SliV "Harta kctrayaan yang komu

usahakan," bahwa maksudnya adalah harta yang kalian
dapatkan.e3s

irfC

t t-';;g i;j';& tb i.{ifr ?frt 3f

"Sesnnggulvrya y'.J;lah telah rnerrolortgllrclnyu (hai para
nntlcminin) di nredm peperarrgan ydngbanyak, dmt

Ibnu Abu Hatim di dalam tafsirnya (61177l) dan Al Baghawi di dalam kitab
Ma' alim At-Tanzil Ql23).
Ibnu Abu Hatim di dalarn tafsirnya (6/1771)

935
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(in1attah) p4purltgartklunain, yaitu di wakr;ll<nnru

mmi adi cong*&, Lnew b$Yy al<"q 4 filrn',lah (rmi, nwkl

irr*lil yorrgfurylok itu frilak menbqi nmfant l<eqadnnw

sedikit P:lrlt, ilonbrlrini ymtgluas iu tclah terasd senpit

olelvnu, lcrlnwilim Lfr nu lffi b belal<mg dangort bq cq at''

txllaL' Qs. At.Taubah l9l: 25)

Takrvil firmrn Nteh: i;tl;,*l:i{;-*-*Y:':'.H*9
77{rue

Allah dWt ,iaolor.g k4rrrn (hai pora mukminin) di medan

peperungan yang hatah don (ingatlah) Pelarangan Hunain, yaitu

diwahtu hanu mriofr congfuk karena bonyaknya iumlah(mu),

maka jumlah W.t fuyah ita tidak ncnbeti manfaal kepadamu

sedihit pun, dut fud Wrg luas itu telah terasa sempit o$ehmu'

kemadian ht r.t tui he tclaAns dengan betcerai-berai)

Abu Je'fr bcr*rtr: Maksud ayat ini adalatl, Dia telah

menolong kelian, urahai orang-orarrg beriman, pada sekian banyak

peristiwa pepetugm ketika kalian benar-benar telatr siap berhadapan

dengan musuh-munft kalian di medan perang, sementara jq1nld

mereka sangatbanyak

Penafsiran fmm-Nya, # i|i "rtptrangan Hunain."

maksudnya adalalL Altah juga telatr menolong kalian ketika terjadi

perang Hunain- Hrmain adalah nama sebuah lembah yang disebutkan

terletak di antara Irtakkah dm Thaif. Dalm bahasa Arab, katahunoin

disebutkan d€ngm i'rab nnmslurifs1 mengngat ia mudzakkar, yaitu

ts7 Maksudq.q kO ini miliki i'rab mwshoif,,sehingga ia baca deirgan tamvin.

Abu }Iay:rm bc*fi, gl(e ini diucapkan dengan tashrif,, dengan asumsi balma
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isim (kata benda) yang menunjukkan mudzakkar. Namun kata hunain

ini bisa juga disebutkan dalarn bentuk yang baku, sehingga hukum

tashriftrdak lagi berlaku. Dalam konteks ini, maksudnya adalah nama

daeratr yang ketika itu Rasulullah SAW berada di sana. Dalil yang

menur{ukkan makna ini adalah perkataan penyair berikut ini:

Jrhtrr ft; ?';-'j#-, ir;f rr!2, & tr?
"Merela menolong nabi mereka dan membela kesusahan

yang ia derita pada peperangan Hunain,

kctika pa petarung telah pasrah."e3B

16627. AMul Warits bin Abd Ash-Shamad menceritakan kepadaku,

ia berkata: Ayatrku menceritakan kepadaku, dia berkata:

Aban Al Aththar menceritakan kepada kami, dia berkata:

Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami dari Urwatr, ia

berkata, "Htmain adalah nama sebuatr lembah yang terletak

di dekat Dzul Majaz."

Penafsiran finnan-Nya, 'HjSpXA'ty "Yaitu di
waWu kamu menjadi congkaklarena banyalmya jumlah(mu)."

Diriwaatkan kepada kanri bahwa jurnlah mereka ketika itu
adalah dua belas ribu orang.e3e

ia mengikuti makna isim makon (pola kata untuk menunjukkan tempat). Namun
bila ia diasnmsikan s€bagai nama sebuah tempat tertentu seara ma?ifuh
(definit), maka penyebutannya t.fa tashrif (5R92). Lihat pula l<itab Ma'ani Al
Qu'ot(rR29).
Bait syair ini berasal dari Al Hasan bin Tsabit dan memiliki pola Bahr Al
Kamil. Lihat kitab ,tl d-Diwan (hal. 194).
Ibnu Abu Hatim dalam ta8imya(611773) dan Al Baghawi dalam kitab Ma'alim
At-Toail Qf24\.

93t
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Diriwayatkan bahwa Nabi Mutrammad sAw bersabda pada

hari itu, ,,Kita tidak akon pernah dikalahkan korena iumlah yang

sedikit."%o

Ada yang berpendapat bahwa perkataan tersebut diucapkan

oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu dalam kaitannya

dengan firman Allah,14'?i, f
"Yaitu diwafuu kamu menjadi congkak kalena banyal*tya jumlah(mu),

malra jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu

sediHt pttfl,, Maksudnya adalah, banyaknya jumlah kalian tidak akan

memberikan manfaat apa pun bagi kalian.

Penafsiran firman-Nya, g{t4,-}}li'H;,i'u!:
Abu Ja'far berkata: Allatr menjelaskan batrwa bumi yang

luas ini terasa sangat sempit oleh kalian.

Huruf bapadapotongan ayat ini tilmemiliki maknarid'*t
dan maknanya di sini adalalq luas dan besamya bumi menjadi terasa

begitu sempit dan kecil oleh kaliao.

Dari kata ,r5 dikatakan dalam bahasa Arab"1'li !r3 y*g
artinya tempat yang lgas. Oleh karena itu, di dalam batrasa Arab,

sesuatu yang memiliki dimensi besar dinamakan ar-rihab (i6!D
karena luasnya.

Diriwayatkan Ahmad dalam kitab musnadnya (1D94,299) dengan lafazh, 'Dua
belas ribu orang tidalc al(an dilolahkan karcna jumlah (mereka) sedikit" Abu

Daud dalam kitab srr-, Akt Daud Q6ll),Ibnu Khuzaimah dalam kitab

shahihnya (4ll4}),Ibnu Hibban dalam kitab Shohih lbnu Hibban (ll/17), Abu
ya,la dalam Muinad Akt Ya'ta (41459), dan Ibnu Majah dalan Sunan Ibru
Majah@82T.
Lihat kitab Ma'oi Al Qu'or karya Al Farra (l/430)'
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Penafsiran firman-Ny4 6;l $f ,ui*, kalian berlari

menghindari musuh-musuh kalian dalam kondisi kahh dan tercerai-

b€rai.

Abu Ja'far berkata: Kalian berpaling meninggalkan mereka

di belakang (kalian), dan ini menunjukkan sebuah kekalahan.

Pada ayat ini Allah SWT mengabarkan kepada kaum muslim

bahwa kemenangan hanya berada di tangan-Nya dan hanya berasal

dari-Nya, bukan karena banyaknya jumlal, pasukan atau karena

kegigihan ketika berperang. Allah SWT juga menjelaskan bahwa Dia

nrampu menolong jumlah yang sedikit untuk mengalahkan musuh

yang banyak jika Dia menghendaki hal tersebut, serta membiarkan

jumlah yang banyak tersebut dikuasai oleh yang sedikit, sehingga

aktrirnya mereka dapat dikalahkan. Senada dengan yang kami katakan

ini, dikatakan pula oleh para ulama tafsir, sebagaimana dijelaskan

pada riwayat berikut ini:

16628. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dfii Qatadah, tentang firman-Ny4

# iijy*'1"$ O'fit'Hi; iI sampai pada firman-

Nya, 'U-;,KJI 'Si -AiJt ia berkata "Hunain adalatr nama

sebuatr tempat yang terletak di antara Makkatl dan Thaif. Di

tempat itu Nabi Mtrharnmad SAW berperang melawan bani

Hawazin dan bani Tsaqif. Ketika itu bani Hawazin dipimpin

oleh Malik bin Aue yang merupakan saudara bani Nashr.

Sedangkan bani Tsaqif dipimpin oleh AM Yalail bin Amru

Ats-Tsaqafi."s2

*' Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611772) dan As-Suyuthi dalam Ad-Dtrr At
Mantstr (4/158).
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Qatadah melanjutkan, "Disampaikan kepada kami bahwa

ketika itu sebanyak dua belas ribu pasukan keluar bersama

Rasulullah SAW, sepuluh ribu dari kalangan Muhajirin dan

Anshar, sedangkan dua ribu lainnya berasal dari tawanan

perang yang dibebaskan. Disarnpaikan pula kepada kami

bahwa ketika itu ada seorang laki-laki yang berkata, 'Kita

tidak akan dikalahkan karena jumlah kita banyak'."

Qatadatr juga berkata, "Disampaikan pula kepada kami

bahwa para tawanan perang yang dibebaskan, yang ikut

ketika itu, melarikan diri dan menjauh dari Nabi Muhammad

SAW, sarnpai-sampai beliau SAW turun dari kuda bighalnya

yang berwarnaputih."

Disampaikan pula kepada kami bahwa ketika itu Nabi

Muhammad SAW berdoa, "Walrai Rabbht, berikanlah

kcpadafu janji-Mu." Ketika itu Abbas memegang tali

kendali kuda bighal Rasulullatr SAW. Nabi lalu berkata

kepadany4 "Serulah, 'Wahoi sekalian Anshar! Wahai

selralian Muhajirin'."%3 Abbas pun mulai memanggil-

manggil kabilah-kabilah kecil yang berasal dari kalangan

Anshar. Kemudian beliau SAW memerintahkan Abbas untuk

menyeru kaum muslim yang hafal suratr Al Baqarah

(maksudnya menguasai Al Qur'an). Orang-orang pull datang

secara serentak. Lalu Nabi SAW pun menoleh, dan ketika itu

beliau melihat sekelompok kaum muslim dari kalangan

Anshar. Beliau lalu berkata, "Apakah ada sesuatu yang lain

bersama (niat) kalian?" Mereka berkata, *Wahai Nabi Allah!

e13 Potongan riwayat ini disebutkan oleh lbnu Sa'ad dalam krt^b Ath-Thabaqat Al
Kubra Qllll0g) dan Ibnu Al Jauzi dalanlatab 7ad Al Masir (31415).
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Demi Allah! Seandainya engkau bermaksud pergi ke Barki

Al Ghimad di Yaman, niscaya kami akan bersamamu." Allah

pun menurunkan pertolongan-Nya. Mereka akhimya dapat

mengalatrkan musuh, dan kaum muslim pun kembali bersatu.

Rasulullah SAW kemudian mengambil segenggam tanah atau

bebatuan kecil, lalu melemparkannya ke arah orang-orang

kafir sambil mengucapkan, "BuruHah waiah-wajah

(kalian)." Orang-orang kafir itu pun kalah.

Setelah Rasulullatr SAW mengumpulkan harta ghanimah,

beliau menuju Al Ji'ranah, lalu membagi ghanimah perang

Hunain. Beberapa orang menginginkan ghanimaft tersebut,

dan di antara mereka terdapat Abu Sufyan bin Al Harb, Al
Harits bin Hisyam, Suhail bin Amr, dan Al Aqra bin Hubais.

Orang-orang Anshar berkata, "Laki-laki ini aman dan

mengutamakan kaumnya." Hal ini aktrirnya sampai kepada

- Rasulullah SAW, dan ketika itu beliau sedang berada di

dalam tendanya yang terbuat dari kulit. Beliau berkata,

"Wahai selcalian Anshar! Ada apa dengan berita yang telah

sampai kcpadaht ini? Bukankah dulurrya lmlian adalah

orang-orang yang tersesat hingga alchirnya Alah memberi

petunjuk kepada kalian? Bukankah dahulu kalian adalah

orang-orang yang terhina hingga affitirnya Allah

memuliakan diri kalian? Bukanlah dahulu lmlian...

Bulcankah dahulu kalian.... "

Sa'ad bin Ubadah lalu berkat4 "Izinkanlah aku untuk

berbicara." Rasulullah SAW bersabda, "Bicaralahl" Sa'ad

berkata" "Perkataan engkau, 'Dahulu kalian adalah orang-

orang yang tersesat lalu Allah menunjuki kalian, dahulu
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kami memang seperti itu. Engkau berkata, 'Dahulu kolian

adalah orang-orang yang terhina lalu Allah memuliakan diri

kalian, orang-orang Arab memang telatr mengatatrui bahwa

tidak ada satu kelompok pun yang dapat mencegatl

melainkan kami." Umar lalu b€rkat4 "Wahai Sa'ad!

Tahukah dengan siapa engkau sedang bicara?" Sa'ad

menjawab ..Yq alu sedang berbicara dengan Rasulullalt

SAW.'Rasulullah SAW bersaMa, "Demi Dzat yongiiwaht

berada di tangan-Nya! Seandainya orang-orang Anshar

merumpuh sebrnh lembah, sementoa orang-orang lainnya

merumpuh tembah yang lain, niscaya aht akan menemlruh

lembah orang-orang Anshar. I{alau bukan karena Hiirah,

niscrya aht akan meniadi bagian fui kaum Anshar' "

Dituturlen kepada kami bahwa Nabi Mutrammad SAW

p€xnah bersaMa, "Anshar adalnh tempat aht menaruh

omanah dan kepercayaanht, naka terimalah kebaikan

mereka dan maaflranlah lesalahon mereka." Rasulullah

SAW kemudian bersabda, "Wahai sekalian Anshar!

Tidakkilh lralian rela orang-orang pulang dengan membau,a

unta dan trnmbing (ghanimah), dan kalian kembali

bersamaht ke rumah-rumah kalian?" Orang-orang Anshar

pun berkata, *Kami ridha terhadap Allah dan Rasul-Nya'

Demi Allah! Kami tidak mengatakan hal tersebut melainkan

karena sangat menginginkan Rasulullah SAW.'' Rasulullah

SAW lalu bersabd4 "sesunggulvryn Allah dan Rasul-Nya

memb enarkan dan memaa/kan kaliot'w

s Redalcsi hadits ini disebutkan dalam banpk riwayat Nabi, berbeda tentang

kisah orang-orang Anshar bersama Nabi SAW. Lihat redaksinya dalam shahih

lhslim paau utuu ?zkat (135), Ahmad dalam musnadnya (3/188), Ath-
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16629. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, ia berkata: Disebutkan kepada

kami batrwa ibu susuan Rasulullah SAW dari bani Sa'd bin
BaI<r datang menemui beliau dan meminta tawanan perang

Hunain. Rasulullatr SAW lalu berkat4 "sesungguhnya aht
tidak memiliki mereka (semua), aht hanya memiliki bagian

tertentu atas mereka. Temuilah aht esok hari dan mintalah

hal itu kcpadaht ketil@ orang-orang sedang bersamaht,

ksena jika afu memberikon bagianht kepadamu, maka

orang-orang juga akan memberimu."

Keesokan harinya, wanita itu datang lagi. Rasulullatr SAW
menghamparkan sehelai kain untuknya, lalu wanita itu duduk

di atasnya. Ia lalu meminta kepada Rasulullatr SAW, dan

beliau pun memberikan bagiannya kepadanya. Tatkala orang-

orang melihat hal tersebut, mereka pun tunrt memberikan

bagan mereka kepadawanita itu.eas

16630. Muharrrmad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

karni, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang firman Allah, 'bL)i O'irt 'H# fr
7l+ "Sesungguhnya Allah telah menolong kamu ftai

Thabrani dalam Al Musnad Al Kabir (7/180), Al Haitsami dalam Majma' Az-
Zawa'id (10/30), Al Baihaqi dalam sunannya (61339), dan Abdunazzaq dalam
mushannahya (19918). Atsar ini juga disebutkan secara terpisah-pisah dalam
Ma' alim At-Taruil (3 D5 -27).

e45 Diriwayarkan oleh Abu Daud dalam sunannya pada kitab jihad (dengan riwayat
yang semakna dengannya), Ahmad dalam musnadrya (41326), Al Baihaqi
dalam srnsilra (61360), Al Baghawi dalam Syarh As-Sunnah (l l/87), dan Ad-
Darimi dalam sunannya pada kitab zakat(11395).
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Poa muhninin) di medan peperangan yang banyalc," ia

berkata: Satah seorang sahabat Rasulullah SAW berkata

ketika perang HunafuL "Wahai Rasulullah, kita tidak akan

dikalahkan pada hari ini karena jutnlah yang sedikit."

Sahabat ini terkagum-kagum dengan banyaknya jumlalt

kaurn muslim saat rtu, yaitu dua belas ribu orang. Rasulullatr

SAW lalu berjalan, sementara orang-orang hanya berpegang

kepada perkataan satrabat tersebut. Akhirnya mereka dapat

dikalahkan, sampai-sampai mereka lari dari Rasulullah SAW,

kecuali Al Abbas, Abu Sufran bin Al Harits, dan Aiman bin

Ummi Airnan, yang pada tnri itu terbunutr di hadapan beliau

SAW. Rasulullah SAW lalu bersenr, "Dimanakah orang-

orang Ansho? Dimanakoh orangarang yang dahulu

berbai'at di bawah polon? " Orang-o mg itu ptut kembali.

Allah kemudian menurunkan para malaikat, sebagai benhrk

pertolongan &ri-Nya,. dan orang-orang musyrik pun kalah

padahari iu.

Itulah maks;ud firman 
-ryI"h, :Ut .eti-i iy W'ffiii?

r3;; I (E fii <az!;t "Kemudian Atiah

menurunkan ketenangan kcpada RasulNya dan kcpada

or(mg-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala

tentara yang kamu tiada metihatnya.'%

16631. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mutrammad bin Tsatn menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dali, Az-Ztrhi. dari Katsir bin Abbas bin Abdul

Muththalib, dari ayabnyq ia berkata, *Ketika perang Hunain,

kaum muslim berhadapan dengan orang-orang musyrik.

% Ibnu Abu Hatim dalam ta$irnya (611773).
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Namun pada peperangan tersebut kaum muslim berpaling

(lari) meninggalkan orang-orang musyrik. Pada hari itu aku

melihat tidak seorang pun bersama Rasulullatr SAW selain

Abu Sufyan bin At Harits bin Abdul Muththallib, yang

memegangi hewan tunggangan Rasulullah SAW. Ia tidak

merubah sikapnya sedikit pun terhadap orang-orang

musyrik."

Abbas berkata "Aku pun datang hingga akhimya kupegang

tali kendali kuda Rasulullatr SAW, dan ketika itu beliau

SAW berada di atas kuda bigffinya yang berwarna putih.

Beliau berkatq 'Wahai Abbas, panggillah orang-orang yang

pernah berbai'at di bm,ah pohon Samurah (bai'at

Ridlwan)'. Ketika itu aku adalatr Ia yang memiliki suara

yang keras. Aku pun berteriak dengan keras, 'Dimanakah

orang-orang yang telah berbaiat di bawatr pohon Samuratr'?

Mereka pun menoleh. Seakan-akan mereka adalah turta yang

sedang dikumpulkan. Mereka berkata, 'Kami penuhi

panggilanmu...kami penuhi panggilanmu...kami penuhi

panggilanmu'. Orang-orang musyrik juga berkumpul, maka

akhirnya mereka berhadapan dengan kaum muslim. Orang-

orang Anshar saling menyeru di antara mereka" sampai

akhimya seruan mereka mengerucut kepada bani Al Harits

bin Al Khazraj. Mereka pun saling menyeru, 'Wahai bani Al
Harits bin Al Ktrazraj'. Rasulullatr SAW melihat dari atas

kuda bighalnya, seakan-akan beliau sedang mengamati

peperangan mereka. Beliau kemudian SAW bersabda, 'Inilah

saat perang berkecamuk dahsyat'. Beliau lalu mengambil

beberapa kerikil dengan tangannya, kemudian

melemparkannya ke arah mereka (orang-orang musyrik)
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sambil bersabdq 'Kalahlah kalian, demi Rabb Ka'bah!

Kalahlah kalian, demi Rabb Ka'bah'. "

Abbas berkata *Demi Allah, mereka (orang-orang musyrik)

tercerai-berai dan kekuatan mereka melemah, hingga

akhirnya Allah mengalatrkan mereka."

Abbas melanjutkan, "seakan-akan aku melihat Rasulullah

SAW memacu lrttda bighalnya di belakang omng-orang

musyrik."sT

16632. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata

Muhammad bin Tsaur menceritakan dari Ma'mar, dari

Qatadah, dari Az-hthi, dari Sa'id bin Al Musayyab, bahwa

ketika itu mereka mendapatkan enam ribu orang tawanan

perang. Kemudian beliau mendatangi kaumnya yang telah

pasrah. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, engkau adalah

manusia yang paling baik dan paling muliq dan engkau telah

mengambil anak-anak, istri-istri, setta harta-harta kami."

Nabi SAW bersabda" "Sesungguhnya bersamaht terdapot

orang-orang yang kalian lihat. Sesungguhnya perkataan

yang paling baik adalah perkntaan yang paling iuiur.
Pilihlah, anak keturunan dan istri'istri lalian, atau horta'

harta katian?" Mereka berkata, *Kami tidak pernah dapat

membandingkan keturunan dengan apa pun."

Rasutullah SAW lalu berdiri dan bersabda, "Sesunggulnln

mereka datang kcpadalu dalan keadaan pasrah serta

berserah diri, dan kami telah memberi pililran kcpda

s7 Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab iihad (3/139t), Abdurrazzaq dalem

mushannafrya (5R79), dan Ahmad dalam musnadnya dengan redalcsi ymg
serupa dengan riwayat tadi (1D07).
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mereka antara keturunan dan harta, namun mereka tidak
dapat membandinglcan nilai keturunan dengan apa pun.

Barangsiapa bersamanya salah seorang dari keturunan
mereka (sebagt tcwanan perang) dan hatinya rela untuk
mengembalikannya, maka hendaHah ia melakukannya.

Namun barangsiapa hatinya tidak rela melahtkannya, maka

hendaklah ia menyerahkannya kepada kami (Rasulultah

SAW). Selain itu, tawanan ini alran menjadi utang kami yang
akon lcami tebus setelah kami mendapatkan sesuatu untuk
membayarnya."

Mereka berkata, "Wahai Nabi Allah, kami ridha dan kami
akan memberikannya." Beliau berkata, "Aku tidak tahu,

apakah di ontara kalian ada yang tidak merelakannya."

Orang-orang yang menjadi wakil mereka lalu mendatangi

Rasulullah SAW dan menyampaikan bahwa mereka

merelakan dan memberikannya.qs

1633. Ali bin Sahl menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muammal menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad

bin Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'la bin
Atha menceritakan kepada kami dari Abu Hammam, dari

Abu Abdirrahman (yaitu Al Fihri), ia berkata: Aku bersama

Nabi SAW pada perang Hunain. Setelatr matahari berada di
atas, aku memakai perlengkapan perangku dan menunggangi

kudaku. Setelatr itu aku mendatangi Nabi SAW yang ketika
itu sedang berada di bawah naungan pohon. Kukatakan

kepada beliau, "Wahai Rasulullatr, sekarang waktunya

s Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam mushannafirya (5/330) dan tafsimya
(31140) serta Ibnu Sa'd dalamlth-Thabaqat Al KubraQlllll2).

I
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berangkat." Beliau berkat4 "Benar." Beliau lalu berseru,

"Walwi Bilal! Walwi Bilal!" Bilal pun beranjak dari bawatr

pohon Samurah dan segera mendatangi beliau, sampai-

sampai bayangannya seperti bayangan burung, sambil

berkata, "Aku penuhi pangilannu, dan jiwaku sebagai

tebusan bagi dirimu, wahai Rasulullah!" Nabi SAW lalu

berkata kepadanya, "Siapkanlah pelana hewan

tungganganht." Bilal pun mengeluarkan sebuatr pelana yang

kedua ujungnya dibungkus sabut dan pada keduanya tidak

terdapat ciri-ciri kesombongan dan keangkuhan. Nabi SAW

kemudian menungganginya.

Kami berbaris menghadapi orang-orang musyrik pada siang

dan malam. Ketika dua ekor kuda (yaitu kedua pasukan)

telah bertemu, kaum muslim berlarian tercerai-berai,

sebagaimana yang Allatr firmankan, maka Rasulullah SAW

berseru, "Wahai hamba-lumba Allah! Wahai kaum

Muhajirin!" Nabi SAW lalu turun dari kudanya dan

mengambil segenggam tanatr, kemudian melemparkannya ke

arah orang-orang musryik. Hrngga akhirnya mereka mundur

tercerai-berai.

Ya'la bin Atha berkata: Anak-anak orang musyrik

menuturkan kepadaku tentang bapak-bapak mereka. Mereka

berkate *Tidak ada seorang pun dari kami ketika itu

melainkan kedua matanya telatr dipenuhi oleh tanatl

tersebut."%9

qe 
Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya (5D86), Al Baihaqi dalam Dala'il
An-Nubuwwah (5ll4l), Abu Daud dalam sunannyq kitab adab (5233), Ath-
Thabrani dalan Al Mu'jam Al Kabir (22D88,289), dan Al Haitsami dalam

Majma' Az-Zm,a'rd (6/1 8 I ).
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16634. Muhanrmad bin Al Mutsaona menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,

dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada karni dari Abu

Ishaq, dia berkata: Aku mendengar Ia laki-lalci bertanya

kepada Al Barra, *Apakah kalian lari meninggalkan

Rasulullah SAW pada perang Hunain?" Al Barra menjawab,

"}{amun Rasulullatr SAW tidak lari, dan Hawazin pada hari

itu hancur-lebur. Ketika kanri mencerai-beraikan mereka

pada (pertama kali), kami menyerbu ghanimah mereka"

namun ternyata mereka menyambut kami dengan panah.

Ketika itu aku benar-benar melihat Rasulullah SAW tetap

berada di atas kuda bighal putihnya, sementara Abu Suffan

memegangi tali kendali unta tersebut. Ketika itu Nabi SAW

bersabda, 'Aku adalah nabi, bukan pendusta, aht adalah

lrcturunan Abdul Muththalib'. "

16635. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Israil, dari Abu Ishaq, dari Al
Barrq ia berkata, "Seorang laki-laki pernah bertanya

kepadany4 'Wahai Abu Imaralr, apakah kalian berpaling

(lari) pada perang Hunain'? Al Barra menjawab (dan ketika

itu aku mendengamya), 'Aku bersaksi batrwa Rasulullah

SAW tidak lari berpaling pada hari itu. Sementara itu, Abu

Su&an menggiring kuda bighalnya. Ketika orarlg-orang

musyrik mengepungnyq beliau turun (dari bighalnya) dan

bersabda, 'Aht adolah nabi, bukan pendusta. Ahu adalah

-
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kcfirunan Abdul Muththalib'. Pada hari itu, tidak ada Ia pun

yang tampak lebih berani dari beliau SAW.'e5o

16636. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Sulaiman

menceritakan kepadaku dari Auf Al A'rabi, dari

AMurrahman (maula Ummu Burtsum), ia berkata: Ia laki-

laki yang ketika perarlg Hunain berada di pihak orang

musyrik, berkata kepadaku, "Ketika kami bertemu dengan

sahabat-sahabat Muharnmad SAW, mereka tidak bertahan

menghadapi kami melainkan hanya selama waktu yang

diperlukan untuk memerah susu. Setelah itu kami dapat

mengalatrkan mereka. Ketika kami mengejar mereka, kami

pun sampai kepada seorang laki-laki pemilik kuda bighal

berwana putih. Kami pun berhadapan dengan para lelaki

putih dan berwajatr tampan. Mereka berkata kepada kami,

'Buruklah mukan-muka ftalian), pergilah kalian'. Kami pun

kembali, sementara orang-orang itu mengejar kami. Itulatt

kekalahan yang dimaksu6.,e5 
I

16637. Ibnu Hurnaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Ya'kub, dari Ja'far, dari

Sa'id, ia berkata, "Allah SWT menurunkan banfuan untuk

Nabi.Nya pada perang Hunain berupa lima ribu malaikat

yangmemiliki tanda."

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam sunannya (91154), At-Tirmidzi dalam

Misyka Al Mashabih (4895), dan Al Hindi dalam Kanz Al Ummal (30207,
30208).
As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (41163), dan ia menyandarkan riwayat
tersebut k€pada Ibnu Mardawaih serta Ibnu Asakir, dari Abdunahmat (maula

UmmuButsum).
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Ia berkata, '?ada hari itu, Allah SWT menyebut orang-orang

Anshar dengan nama Mukmin. Allatl SWT lalu menurunkan

rasa tenang dari-Nya kepada Rasulullah SAW dan orang-

orang mukmin. Dia juga menurunkan bala tentara yang tidak

dapat mereka lihat (secara kasat mata)."es2

16638. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada karf, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman All.l, SWT, # ly ";iS: iii
115 '?t #'P 'H;-iK "Peperangan Hunain, Yaitu

diwabu kamu menjadi congkak karena banyabtya jumlah

(mu), Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat

kepadamu sedikitpun." Ketika ihr mereka (pasukan umat

Islarn) berjumlah dua belas ribu orang 'e53

16639. Mtrhammad bin Yazid Al Adami menceritakan kepada kami,

ia berkata: Ma'n bin Isa menceritakan kepada kami dari Sa'id
'- bin As-Saib Ath-Tha'i, dari ayatrrya, dari Yazid bin Amir, ia

berkata, "Ketika pasukan orang-orang beriman kalatr pada

perang Hunain, Nabi SAW memukulkan tangannya ke tanah

dan mengambil segenggam tanatr darinya, lalu menghadap ke

aratr orang-orang musyrik dengan tanah tersebut, yang ketika

itu mereka sedang mengejar orang-orang mukmin.

Rasulullah SAW pur menebarkan tanah tersebut ke arah

wajah-wajah orang-orang musyrik seraya berkata,' Pergilah!

BuruHah wajah-wajah kalion'. Kami pun lari, dan tidaklah

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611774),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(31416), dan Abu Ha1ryan dalarn Al Bahr Al Muhirt GB94).
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir Ql4l4) dan Abu Halym d^lam Al Balv Al
Muhith(51393).

952

953

i
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salatr seorang dari kami bertemu dengan rekannya melainkan

ia mengusapngusap kotoran yatgada di kedua matanya."

16640. Dengan sanad yang sama dari Yazid bin Amir As-Suwai, ia

mengatakan batrwa Ia pernah krtanya kepadanya, "Wahai

Abu Hajiz, apa yang kalian rasakan ketika Allah

menanamkan rasa takut pada diri orang-orang musyrik?"

Perawi melanjutkan: Ketika perang Hunain, Abu Hajiz masih

bersama kaurn musyrik, kemudian ia mengambil segenggam

kerikil lalu melemparkannya ke dalam sebuatr bejana, dan

bejana itu prm berbunyi keras. Kemudian ketika itu, hal

seperti ini terjadi pada perut-perut kami.esa

16641. Al Qasim menceritakan kepada kalni, ia berkata: Al Hasan

bin Arafah menceritakan kepada kami, ia berkata: Al

Mu'tamar bin Sulaiman menceritakan kepadaktr dari Auf, ia

berkata: Aku mendengar Abdurratrman (maula Ummu

Burtswl), atau aku mendengar langsung dari Ummu Burtsun

batrwa ia berkata: Seorang laki-laki yang ketika perang

Hunain bersama pasukan kaum musyrik, berkata kepadaku,
*Ketika kami berhadapan dengan sahabat-sahabat

Muhammad SAW pada perang Hunain, mereka tidak dapat

bertahan menghadapi kami melainkan hanya seukuran waktu

yang diperlukan r.rntuk memerah susu kambing. Ketika karni

mencerai-beraikan mereka, kami pun mengejar mereka dari

belakang mereka. Hingga akhirnya kami sampai kepada Ia

yang menaiki kuda bighal berwarna putih, dan ternyata orang

itu adalatr Rasulullah SAW. Pada saat itu kami mendapati

para laki-laki berwajatr tampan dan putih bersama belia.

e54 Diriwayatkan oleh Al Bul*rari dalan At-Twilh Al Kabir (8/3 16).
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Mereka berkata,'Buruklah wajatr-wajah (kalian), pergilah''

Kami pun kalah, dan mereka menunggangi pllnggung-

punggung kalrli. Seperti itulah kekalatran kami'"e55

ti? 3)fri <r_$5i &;/, .A.-fr iy rii{r'rfi ii?
@ 'u-;,Ktai 4{r\'Yr<ri\ 7r;'6;}'I
"Kenudimty'j/lah7,eruly7anlcanlca1enmtganl'4,pa,doRosll'
Nya darr lepadt orong' orcmg y orrJg bqimm5 d*r' Nlah

msntulttt&rJ balo tsrakfi d y ang l@l1rw tiado melilunry a, dart

Ntah melrdlmpat art bencona kepafu ot (mg' onmg y arrg k;;lfir'

df,ndelrnikiorrtlahPen$alasartlnpadoorang.orangyorJg

" 
l(yolfir." (Qs. At,Taubah t9l z 261

Talrwil lirman Allah: :Y, .eti3 iF X& 'fi ii ?
iG 4i,\;;{ O-5\ dr;, r1;} i r!}L f$i <,-wi|
'n-Ft (Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada

nasli-Nya dan kepada orang,rang yang beriman, dan Allah

menurunhan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah

menimpakan bencana kepada orang-orang yang koli', dan

demikbnlah pembalasan kepada otang4,rang yang kalir)

Abu Ja'far berkata: Pada ayat ini Altah menjelaskan bahwa

setelah buni yang luas ini terasa begitg sempit oleh kalian, dan kalian

e55 Disebutkan oleh Al Qurthubi dalam tafsirnya (8/99) dan Ibnu Katsir dalart

tafsirnya QR46), cet. Dar Al Fils.
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pun lari tercerai-berai meninggalkan musuh, Allah pun mengangkat

hal tersebut dari kalian dengan meninrkan rasa tenang (yaitu perasaan

aman dan tenteram) pada diri kalian.

Sebelumnya pada kitab ini, telah kami jelaskan bahwa kata
't#lt merupakan bentuk wazan ':ribi a*i fata 'o:j<5t sehingga

penjelasan tentang masalah ini tidak perlu di ulang kembali di sini.

Penafsiran firman-Nya, l1;; i t!i4 dji "Dan Attah

menurunlan bala tentara yang kamu tiada melihatnya," Bala

tentara yang dimaksud adalatr para malaikat yang telah aku sebutkan

pada beberapa riwayat yang lalu.

Penafsiran firman-Nya, \;K (.5\ jJ;t "Dan Allah

menimpalran bencana kepada orang- orang yang fufir," maksudnya

adalah, Allah mengadzab orang-orang yang mengingkari keesaan-Nya

dan mengingkari risalah yang dibawa oleh Rasul-Nya, Muhammad

SAW, dengan kematian, ditawannya keluarga dan anak-anak merek4

diambilnya harta merek4 serta kehinaan pada diri mereka.

Penafsiran firman-Nya, 'U-,KJ ili 6i{t "Dan

Demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang l<afir."

Inilah yang Allah SWT timpakan kepada mereka, yaitu mati

terbunuh atau ditawan, sebagai balasan bagi orang-orang yang kafir.

Dalam Ayat ini Allah SWT menjelaskan batrwa ini merupakan

balasan bagi mereka yang mengingkari keesaan-Nya dan ajaran yang

dibawa oleh Rasul-Nya.

16642. Muharrrmad bin Al Husain menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari

As-Suddi, tentang firman-Nya, \;K Oj\ $I"i€t "o*,
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Atlah menimpakan bencana kepada orang' orang yang

ko|frr," bahwa maksudnya adalah membunuh mereka

dengan pedang.e56

16il3. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Daud

Al Hafri menceritakan kepada kami dari Ya'qub, dari Ja'far,

dari Sa'id, tentang firman-Ny r,1;6 Oi\ jJ;t "Dan

Altah menimpakan bencana lrepada orang' orang yang

kartr," bahwa maksudnya adalatl adu;b berupa kekalahan

dan mati terbunuh.e5T

l6(/F,. Ytrrus menceritakan kepada kalni, dia berkata: Ibnu Waltb

mengabarkan kepada kami, dia berka$: Ib:nr Yazid berkata

tentang r,-u,*;; 5i aii, lgr <r3\ 7r;'
G-F, "Dan Allah menimpakan berrcana kcpada orang-

orang yang kafir, dan Demikianlah pembalasan kepada

orang-orang yang lafir." bahwa maksudnya adalatr, Allatt

SWT akan mengadzab orang-orang musyrik yang masih

hidup dari mereka.eiE

ttrrC

3F xirr'M 6 i9 /4s );.'u{ifi 3. Af
@u

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (611774)'d,m Ibnu Al Jauzi dalam zad Al

Masir Ql4l6).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(611774).

Ibid.

9:t5

9:n

9ltt
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..Seyrdah itu Ntah neflcrima tabat dmi otang:ordng ydrtg

dih,ehmdal,i,Nyo. Ntah Matw P mganpm lagi Maha

PmyuYang." (Qs. At'Taubah lglz 27\

Talrwil firman Allah: n iF 4$ )3,'U'it| 3'1-'*
U-, 3;rL 5,., T,C2 (Sesudah itu Altah menerima tobat dari

orang4rrangyangdikehendaki'NyuAltahMahaPengampunlagi
Maha Penyayang)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, kemudian Allatl

SWT memberikan anugerah-Ny4 berupa bimbingan-Nyq kepada

mereka yang Dia kehendaki untgk bertobat dan kembali kepada-Nya,

setelatr Dia menurunkan adzab-Nya, yang dengan adzab tersebut Dia

telatr menyiksa orang-orang yang mati terbunuh di antara mereka.

Penafsiran firman-Nya, 'i44i{9 "D*i orang-orang yang

ditrehendaki-Nya,, makzudnya adatah, Allah SWT menerima tobat

mereka yang masih hidup, yang Dia kehendaki dan membimbingpya

untuk taat kePadanYa

penafsiran firman-Nya" ul 3F I51" "Allah Maha

Pengamptn lagi Maho Penyayang," maksudnya adalah' Allah

Maha Mengampuni dosa-dosa mereka yang bertobat dan kembali

kepada.Nya-padaperangHunaintersebut-,baikdarikalangan
musyrik maupun dari kalangan lairurya'

Penafsiran firman-Ny u ffS lagt Maha Penyayang

maksudnyaadalatr,AllahswTMahaPenyayangkepadamereka"
maka Allah tidak akan mengadzab mereka setelah Dia menerima

toubatnyao dan Allah juga tidak akan menyiksa mereka setelah mereka

kembali ke jalan-NYa.



13A$#3i-#ir13yYfrr,O$\\i{ri-
{;t& ;11+ oy?irl ryy'-6 i61'-'";Ir
il1ii 5W ol . lgi o. d\fr '6=:i.,1#

@i#L
"Hai or (mg. ofimg y Mg bqinrmt, sesu.ngg?lmy a oru\g'
otdrrg yqngmrevyrilc itu naiis, mal<a iansanlah mqela
nrrennekatiMorriidilHaram sesud.ah talum ini. Dert iilrr-
t<61r7aul]wwuir meniadi mislcin, naka Nlah narfii d[<arr

nruzrtqirnul<et<rryaar,l<epadamudaril<arurrio'Nya,iil'a
DI'urnr,nghendf,ki.Seslngguh,rryaNlahlylfiaMmgetalui

logiMalwBiial,sana."

(Qs. At Taubah [9]: 28)

rarrwil nman Atlah: {1 aff gl rlSyYij( 311 \i!6-.

,i#'-^r+ ;!1, 3V (# F*'-6 i(A|. h5 1ji5. 5r

? r#- ti'ifr <-rl,-'M o\,*-'i:' u';1'#- (Hai orans-

orung yang berbnan, sesungguhnya orang4rrung yang musyrik itu

najis, maka janganlah mereka mendekati Masiidil Haram sesudah

nhun inl Dan jiha kanu khawatir meniadi miskin, maka Allah

nanti ahan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya' iiha

Dia menghendakl sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi

Maha Biialesana)

Abu Ja'far berkata: Allah S\I/T menjelaskan kepada orang-

oftrng yang beriman kepada-Nya dan Rasul-Nya, serta meyakini

keesaan-Nya, bahwa omng-orang musyrik tidak lain adalah najis.

$aiahll.fiontfuh
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Para ulama berbeda pendapat tentang makna najis pada ayat

ini, dan alasan Allah menyifati mereka demikian.

Sebagian berpendapat bahwa Allah menamakan orang-orang

musyrik seperti ini adalah karena mereka tidak mandi ketika sedang

junub. Oleh karena itu, dikatakan bahwa mereka adalah najis dan tidak

boleh mendekati Masjidil Haram, karena orang yang sedang junub

memang tidak boleh masuk ke dalam masjid. Penafsiran seperti ini

disebutkan dalam beberapa riwayat, antara lain:

16645. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mtrhammad bin Tsaru menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, tentang firman-Nyq *1 3F;J1 t:3y

"sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu naiis," ia

berkata" "Aku tidak mengetatrui batrwa Qatadah memiliki

pendapat lain selain ia mengatakan batrwa najis di sini

maksudnya adalah junub.'e5e

16646. Disebutkan dengan sanad yang sama dari Ma'mar, ia berkata:

Telah sampai riwayat kepadaku bahwa Nabi SAW pematr

bertemu Hudzaifalu lalu beliau pun meraih tangannya.

Hudzaifatr berkata, *Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku

sedang jnnub." Rasulullah SAW lalu bersab au <fpl6y
$i]"srrungguhnya orang mubnin tidaHah naiis. " e60

16647. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada karni dari Qatadalu tentang firman-Nya, lfi.U

Abdurrazzaq dalam tafsirnya (2ll4l) dan Al Qurthubi dalam tafsirnya (8/103).
Diriwayatkan oleh Muslim dalam bab: Haid (ll5), An-Nasa'i dalam sunannya
(l/l l9), Ibnu Majah dalam bab: Bersuci (534), Ahmad dalam musnadnya
(51402), dan Al Baihaqi dalam sunannya (l/189).
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3.1 3F;J1 t13yYiJr,, Q$|*uoi orang-orang vang
beriman, sesungguhnya orang-orang yang rnusyrik itu

najis," bahwa maksudnya adalah orang-orang yang

junub.e6l

Ulama lain berpendapat batrwa maksudnya adalatr, orang-

orang musyrik tak lain adalah najis, layaknya babi dan anjing.

Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas melalui sanad yang hrang

bailq sehingga kami enggan menyebutkannya.s2

- Penafsiran firman-Nya" F+y '-6. i6i '11.-51 1i,.3-fi
?lre "Maka janganlah mereka mendekati Masiidil Haram sesudah

tahun ini," maksudnya adalah, Allah berfirman kepada orang-oftulg

beriman agar lidak membiarkan orang-orang musyrik masuk ke dalam

Masjidil Haram dengan memasuki wilayatr tanah Haram.

Seswrggutrrya yang dimaksud oleh larangan ini adalah larangan untuk

masuk ke wilayah tanah Hararn, karena jika mereka telatr masuk ke

wilayatr" tanah Haram, berarti mereka telatr mendekati Masjidil

Haram.

Para ulama tatcruil berbeda pendapat tentang makna ayat

ini.

Sebagian berpendapat seperti yang telah kami sebutkan tadi,

dan pendapat ini disebutkan dalam riwayat berikut ini:

16648. Bisyr dan Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, dia berkata:

e6r Ibnu Abu Hatim dalam kitab aftirnf,a (611775).
w lbtd.
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Atha berkata, "Seluruh wilayah tanah Haram adalah Kiblat

dan masjid."

Ia juga mengatakan bahwa maksud firman Atlah SWT, 5r

(VJi 'r?51 l$5- "Maka janganlah merelca mendelati

Masjidil Haram, " bukanlah hanya Masjidil Haram, namun

maksudnya adalah Makkah dan wilayah tanah Haram, dan

hal ini ia katakan lebih dari satu kali.e63

Terdapat pula beberapa riwayat dari Umar bin Abdul Aziz

tentang pendapat seperti ini, di antaranya:

16649. Abdul Karim bin Abu Umair menceritakan kepada kami, ia

berkata: Al Walid bin Muslim menceritakan kepadalu, ia

berkata: Abu Amr menceritakan kepada kami batrwa Umar

bin Abdul Aziz pemah menulis (perintah) agar melarang

orang Yatrudi dan Nasrani masuk ke masjid-masjid orang

Islnm. Dalam larangannya tersebut ia meyertakan firman

Atlah SwT, {1 1fidi 3L"sesungguhnya orang-orang

Wg musyrik itu naj is, "9@

16650. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Fudhail menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari Al

Ilasa& tentang firman Allah SwT,# <rFFi V3y

"sestmgguhnya orang'orang yang musyrik itu naiis," ia
berkata "Janganlatr kalian berjabat tangan dengan mereka.

Barangsiapa bersalaman dengan mereka maka ia hendaknya

berrrudhu."965

Ibnu Htim menyebutkan riwayat ini dalam taftirnya, dengan sanadnya sendiri
(6lWq, dengan sedikit perbedaan pada lafaztnya.
Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/174).
AbuHalSnn dalamAl Batu Al Muhith (5/398).
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Penafsiran firman-Nya, 7* Cy* "sesudah tahun ini,,,
maksudnya adalah tatrun ketika Ali mengumandangkan bara'ah
(pemutusan hubrmgan dengan orang-orang musynk), dan peristiwa ini
terjadi ketika Abu Bakar menunaikan ibadah Haji, yaitu tahun 9 H,
sebagaimana dijelaskan oleh beberapa riwayat berikut ini:

16651. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid

menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id dari eatadah,
tentang firman Allah SwT, '-.itfil3?3;11il-i_fi
l:i.5 try "Maka janganlah mereka mendekati

Masjidilharam sesudah tahun ini," ia berkata, "Maksudnya
adalah tatrun ketika Abu Bakar melaksanakan ibadatr haji,
dan ketil€ itu Ali menyenrkan baraah (putusnya hubungan)

dengan orang-orang musyrik. Peristiwa ini terjadi pada

tatrun kesembilan setelah hijrahnya Rasulullatr SAW.

Sedangkan beliau SAW berhaji pada tatrun berikutrya" dan
,. dikenal dengan haji Wada'. Nabi SAW belum pemah

melaksanakan haji pada tahun-tahun sebelum maupun

sesudahnyu.t$66

Firman-Nya, ''il-b;X+SV "Dan jilca kamu khawatir
menjadi miskin," maksudnya adalatr, jika kalian khawatir

tertimpa kemiskinan dan kesusatran karena melarang

orang-orang musyrik mendekati Masjidil Haram.

Penafsiran firman-Nya, 
"s6oy4$:, uiii'65'.ri$

Malra Allah nanti akan memberimu kekayaan kcpadomu dari
lcaruniaNya, jika Dia menghendaki Kata tV memiliki beberapa

turunan, diantaranya JE,',kl,'& a* t 1?

ffi Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6t1776).
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Yang menrqirrkkan hal ini diantaranya adalah syair berikut

ini:

E -?'gfJt o:Ut4 ...1V ,;r'fi, e'*st
"seorotgywtgfafir tidakmengetahui lrapan ia akan kaya,

dan orangryrg koln tidak rnengetahui kapan ia afun meniadi

fofir."tu'

Diriurayatkan dari sebagian mereka batrwa sebagian orang

Arab mengungkapkan makna fakir dengan t'ata Jb 'JF, yui*

dengan memakai hunf w6wu (sebagai pengganti huruf ya pada f il
mudhari'-tyt-p€td).

Disebutkan dari Amr bin Faid, bahwa ia menakwilkan firman

Allah SWT, '-ie ;!+i!i dengan makna, dan ketika kalian merasa

takut. Ia berkata, "I(aum muslim memang telatr mengalami rasa

khawatir ini (ketile itu).' Pemaknaan seperti ini sama seperti

perkataan seseorang kepada ayatnya ,ii$ dl '& irl yutti, jitu

engkau adalah Ayatrku. Kalimat ini dikatakan kepada mereka karena

orang-orang mnkmin ketika itu khawatir apabila kegiatan

perdagangan mereka akan terputus dengan dilarangnya orang-orang

musyrik memasuki wilayatr Haram, dan mereka khawatir hal tersebut

s? Bait ini diufinlon oleh Al Ahyihah bin AI Jallatr. Ia wafat pada tahun 129 sH
(4g7 W. Dia menrpakan salah seorang penyair ulman Jahiliyah yang juga

menpakan ormg Arab yang sangat pandai dan berani.

Bait ini rr€nryakm salah satu bagian dari sebuatr syair yang panjang. Bait

setelatrnya"d"lrh -..< . .-,ri.-
W1l u1s a.Ui,f ,\?'*ii'l o$,ss$ t1

,,Dan englcou tidok mengetahui, jika engkan dapat mengawinkan...apakah

setelah it" engkau aks, mengav,inkawrya lagi atdeah tidak." Lihat

perpusakaan etet<tonit pada pusat kebudayaan yang terdapat di Abu Dhabi.
-g"ii 

ioi juga disebutkan di dalam klltab Maioz Al Qur'an karya Abu Ubaidatt

(Lt255), Tafsir Al gurttrubi (8/106), dan Lisan Al Arab kata: J.r)'
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akan memberikan kemudharatan bagi mereka. Namun Allah SWT

memberikan rasa aman pada diri orang-orang yang beriman dari
kekhawatiran akan kefakiran, dan Allah SWT mengganti apa yang

mereka khawatirkan itu dengan sesuatu yang lebih baik bagi mereka,

yutn Al jizyah. Sehubrmgan dengan itu, Allah SWT berfirman, !!5
1; A;;5fi (iY 6i?{1 ;$t ;A\sr fit 5iS-7 oJi
fi i ;" 'i;c|w ti .j.+J,l\jJ 6.51,4,>Ji 6:6i-i;
6iit "Perangilah orangerang yang tidak beriman kepada Alloh
dan tidak (Wla) kepado Hari Kemudian, dan mereka tidak
mengharamlcan apa yang dihuamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan

tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu

orang-orang) yang diberikan Al Kitab kcpada mereka, sampai mereka

membayw jizyah dengan Wtah sedang mereka dalam lceadaan

tunduk."

Sebagian ulama mengatakan batrwa yang dimaksud dengan

kecukupan dari Allah SWT adalah diturunkannya banyak hujan

kepada kaum muslim. Sebagian ulama ahli tafsir juga berpendapat

seperti ini, sebagaimana disebtrtkan dalam riwayat berikut ini:

16652. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatt
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah swr, # ofi,al(iyYjJ( 351qiln_
7t l W'"t ittlil 3"3 Wif,,, Halorang-orans

yang berimai, serungguhnya orong-orang yang musyrik itu

najis, maka jangonlah mereka mendekati Masjidil Haram

sesudah tahwr ifr,u ia berkatq "Setelah Allah SWT

mencampakkan orang-orang musyrik dari sekitar Masjidil
Haram, syetan pun menghembuskan rasa cemas di dalam hati
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orang-orang mukmin. syetan berkata,'Dari mana kalian bisa

makan, padahal orang-orang musyrik telatr dicampakkan dan

perdagangan telah terputus dari kalian?' Allah SWT pun

berfirman, 'M o\4#t o.'i|'3=$,3;3,i*;fia 5t;
,Dan jiko kamu Hnwatir meniadi misHn, maka Allah nanti

alran memberimu kckayaan kepadamu dari karunia-Nya, jikn

Dia menghendaki.'Allah SWT memerintahkan mereka untuk

memerangi Ahlul Kitab (yaitu Nasrani dan Yahudi) dan

Allah SWT tetap mencukupi orang-orang mukmin dengan

karunia-Nya."968

16653. Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami dari simak, dari

Ikrimatr, tentang firman Allah swT, t13yY!J( 35\ 61i-
?tl eF ss;6aJ1 ')?311J;.*-$ # <,f;3i "uot

orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang

musyrik itu naiis, maka janganlah merela mendeknti

Masiidil Haram sesudah tahun ini," ia berkata, "Dahulu

orang-orang musyrik mendatangi Baitul Haram sambil

membawa makanan, dan berdagang di sana. Setelah mereka

dilarang mendatangi Baitul Haram, kaum muslim ketika itu

berkata .Dari mana kita akan mendapatkan makanan'? Allah

SwT pun menurunkan -firman-Nya, 3;a 4i& ;!l+ ItV

f#L Ai rt 5;'-6 o\ 4\;' o.':'l'#-' Dan iitra

lrnmu lcha,watir meniadi miskin, maka Allah nanti alan

memberimu kckayaan lcepadamu dari karunia-Nya, iika Dia

menghendaki. sesungguhnya Atlah Maha Mengetahui lagi

Maha Bijaksana.' Allah SWT lalu menurunkan hujan kepada

e68 Disebutkan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dlrr Al Mantsur (41165), dan ia

menyandarkan riwayat tersebut kepada Ibnu Mardawaih dari Ibnu Abbas.



Swahdl,Toatfuh

mereka" sehingga barta mereka menjadi banyak. Setelatr itu,

orang-orang musyrik tidak lagi menemui mereka."e6e

16654. Ibnu Waki menceritakan kepada karni, ia berkat4 Humaid

bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Ali bin

Shalih, dari Simak, dari Ikrimah, tentang firman-Nya t13y

# <j$Ai"sesunggahnya orang-orang yang musyrik itu

najis." kemudian ia menyebutkan redaksi yang serupa

dengan riwayat Al Hannad dari Abu Al Ahwash di atas.e7o

16655. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muammal menceritakan kepada karni, ia berkata: Sufran

menceritakan kepada kami dari Waqid, dari Said bin Jubair,

[a berkata "Ketika firman All+ SwT ,6 #- Ofi-glfiL
Yi6f ,fy'&iVaJ|3?51[.*-'sesungguhnyaorans-
orang yang nrusyrik itu najis, moka ianganlah mereka

mendekati Masjidil Haram sesudah tahun lni', ditunurkan,
" hat tersebut terasa begitu berat oleh sahabat-sahabat

Rasulullah SAW, maka mereka berkata, 'Siapa yang akan

membawa makanan untuk kita'? Siapa yang akan membawa

barang kepada kita'? Lalu turunlah firman-

Nya,;,16. ir\ 4*:' ,2a 61 '#- ,1;a ti* ir.+ SV
'Dan jika kortu khawatir menjadi miskin, malca Allah nanti

alran memberimu kekayaan lcepadamu dari karunia'Nya, iika
Dia mengherrdaki."e7|

e6e Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(611777).
no lbid.nt Disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri dalam tafsimya (hal. l2a) dan As-Suyuthi

dalam Ad-Dun Al M@ilEur (411il), dan ia menyandarkan riwayat tenebut
kepada Abu Asy-syaikh dri Sa'id bin Jubair.
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16656. Ibnu Waki mence,ritakan kepada kard, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepadaku dari Su$aq dari Waqid, (maulabin

Khalidatt), dari Sa'id bin Jubair, ia berkatq "Dahulu orang-

orang musyrik mendatangi mereka untrak berdagang. Lalu

turunlah firman Allah swT, *1 C:$i51 t13y

"sesungguhnya orang-orang yang m&ryrik itu naiis, " hingga

firmannya, ,iltr "Menjadi miskin," ia berkata" 'Maksudnya

adalah, kalian lfiawatir menjadi fakir'. Oleh karena itu, Allatr

SWT akan menculupi kalian dengan kanrria-Nya."ez

16657. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan k€pada kami dari ayahnya" dari Athiryah Al
Aufi, ia berkat4 "I(aum muslim ber*ata ftetika itu), 'Dahulu

kami memiliki bagian dalam perdagangan dan barang-barang

yn,g mereka jual. I^alu turunlah rya\ # afrZ:St tZy

sampai firman-Np, 4t il o;.n*
16658. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

Ayahku, seakan-akan ia berkata Abu Jafar mengabarkan

kepada karni dari Athiyyatr, ia berkata, "Ketika dikatakan,

'Mulai tahun depan tidak seorang musyrik pun boleh

berhaji,' mereka ftaum muslim) berkata, 'Sesungguhnya

kami membutuhkan barang dagangan mereka ketika musim

haji.'

Ibnu Katsir menyandartan rirvayat ini dalam a$irnya (lll74, 175) kepada

Sa'id bin Jubair setelah menyebgtkan atso M Ibnu Abbas, dan ia b€*ata'
"Demikianlah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahi4 Ilaimah, Sa'id bin
Jubair, Qaradah, Adh-Dhahhak, dan yang lain.'
Karri belum menernukan suod seperti ini pada referensi-referensi yang ada

padakami.
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!.:1 
'F"si 

t13yYfr( Q$i 6.UIvlakaturmrah ay?t # <{pifrLW\ 341W,
":, 

1$i 'r'=51 VA$1 13',3 51

4tA, & ri'I 'g- 3;
beriman, senmguhrrya orang'orang yang musyrik itu naiis,

maka janganlah mereka mendelcati Masiidil Haram sesudah

tahun ini. Dan iika kamu khcwatir meniadi miskin, rnaka

Attah nanti akan memberimu kekayaan kepadomu dari

larunia-Nya." Maksudnya adalah atas barang dagangan

orang-orang musyrik yang tidak mereka dapatkan lugi."o

16659. Abu Kuraib dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami,

mereka berdua berkata: Ibnu Aiman menceritakan kepada

kami dari Abu Sinan, dari Tsabit, dari Adh-Dhahhak, tentang

firman Allah swT, a frl '#- ,3# ';* i!;+ SV

4\;t "Dan iika kamu khawatir meniadi miskin, malm

Atlah nanti akan memberimu kekryaan kcpadamu dari
.: - lrarunia-Nya," ia berkata, "Yaifu al iizyah.-e1s

16660. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Aiman dan Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari

Abu Sinan, dari Tsabit, dari Adh-Dhahhak, ia berkata,

'setelah orang-orang musyrik dikeluarkan dari Makkah, hal

ifu ternyata memberatkan kaum muslim, mereka berkata,

'Dahulu kami mendapatkan barang dagangan dan makanan

(dari mereka)'. Allah SWT pun-menurunkan firman-Nya,

*$l ,.$\Si 4\ 6j"9-S O-5\$13 'Pe'angitah orans-

Kami belum menemukan riwayat ini disebutkan dengan sanad seperti ini pada

referensi-referensi yang ada pada kami.

Ibnu Abu Hatim dalam taftimya(611777).

{;t& ;31+ bVL,5 ey-'4 itilli 'r?31Vi5-56

"qG tt' fitl 'KSr- 3;.i, 'Hai orang-orang yang

9?4
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orang yang tidak beriman kcpada Allah dan tidak (pula)

kcryda Hari Kemudian' ."e7 
6

16661. Aku diceritakan dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'a& berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-
Dhahhak berkata, tentang finnan Allah SWT, ;!1+ bV
4\J, a'ii W-,3# ''il.! "oon iita kamu khmtatir

menjadi miskin, maka Allah nonti akan memberimu kckayaan

kepadarnu doi kfimia-Nya," bahwa maksudnya adalah,

beberapa orang dari kalangan muslim merasa terikat dengan

barang dagangan (yang dibawa oleh orang-orang musyrik).
Ketika diturunkan perintatr unhrk memutuskan hubungan

dengan orang-orang musyrilq yaitu dengan memerangi

mereka di mana pun mereka b€radq serta mengintai mereka

dimanapun jtrgq maka syetan me,nghembuskan dalanr hati

orang-orang mukmiq "Dari nrana kalian dapat hidup,

sedangkan kalian diperintatrkan rmtuk memerangi orang-

orang (musyrik) yan€ membawa perdagangan?" Allah SWT

Maha Mengetahui hal tersebut maka Allah SWT berfirman,

'Taatilah Alw laksarwkanlah perintah-KU, dan taatilah
Rasul-Ku, karena sesungguhnya Aht akan mencuhtpi kalian
dengan karunia-Kui Kaum muslimin pun bertawakal atas

s€mua hat tersebut kepada Allah gq;r1'r.ne77

16662. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim me,lrceritakan kepada kami, ia berkata Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

e6 lbnu Al Jauzi menyebu&an kedua riwayat ini dalanr Zad Al Masir (3/17) da'i-
Sa'id bin Jubair, dengan rodaksi yang senpa d€ngnmya.m lbid
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Mujahid, tentang firman Allah SWT, Jl+ <.,Y-i5l frL
Hingga firman-Nyq :td oL 4gZ a'ii 'g 3eLi, i"
berkata, "Orang-orang mukmin (ketika itu) berkata 'Kami
membutuhkan barang-barang dagangan orang-orang

musyrik. Allah SWT pun menjanjikan kepada mereka batrwa

Dia akan mencukupi mereka dengan karunia-Nya sebagai

pengganti dilarangnya orang-orang musyrik tersebut

mendekati Masjidil Haram. Ayat ini, yaitu awal surah

Bara'atr (At-Taubatr) dan ayat yang sedang ditafsirkan

i* ;$l r';$1i fi 6UrS 4$1V;s hingga nrman-

Nya 6;ji it { & turun ketika Allah SwT
memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat

untuk melaksanakan perang Tabuk.'e78

16663. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

. kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, dengan riwayat

yang serupa dengan riwayat tadi.

16664. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, ia berkata, "Ketika
Allah SWT mencampakkan orang-orang musyrik dari

Masjidil Haram, hal tersebut terasa berat bagi kaum muslim

karena ketika itu mereka membawa barang-barang dagangan

yang bermanfaat bagi kaum muslim. Allah SWT pun

menurunkan firman-Nya,':l'#. '1# '';# i!+ oV

4\5t 62'Dan iita kanu kitawotir meniadi miskin, maka

e7E Disebutkan oleh Mujatrid dalam tafsimya (11276) dan Ibnu Abu Hatim dalam
tafsirnya (611777).



TdfstuAth:lhabui

Allah nanti akan memberitru kekatw, kcpadamu dari

karunia-Nya'. Allah SWT lalu mencukpi kaum muslim

dengan kewajiban membayar jizlul, oleh orang-orang

musyrik yang mereka ftaum muslim) mbil pada setiap

bulannya, lalu setiap tatnrnnya Olch k€Da itu, tidak ada

seorang musyrik pun yang boleh meodeLrti Masjidil Hararn

setelah tahun itu dengan alasan apa ptm, kocuali mereka yang

membayar jizyah tersebut. Atau bila fimg musyrik tersebut

adalah budak milik seorang muslim-#

16665. Al Hasan bin Yatrya menceritakm kcpoda kami, ia berkata:

AMurrazzak mengabarkan ke@a lrrmi, ia berkata: Ibnu

Juraij mengabarkan kepada knmi, ia b& Abu Az-Zubair

mengabarkan kepada karni bahwa ia p@h mendengar Jabir

bin AMullatr berkata, tentang firmm Allah SWT, t:iy
7tl Cy -.if3j1 

'r?51 \bfrfi # iYrgi
"Sesungguhnya orang-orang Wg ,ra.syri* itu najis, maka

janganlah mereka mendekati Masjidl lloon sesudah tahun

ini," bahwa maksudnya adalalu kmuli orang musyrik

tersebut adalah budak milik seoratrg muslim, atau seorang

kaft dzimmi."eso

16666. ...ia berkata: Abdurrazzak mengabatm kepada kami, ia
berkata: Ma'mar mengabarkan kepada k mi dari Qatadalq

tgrqs firnan-Nya" rfy '5. ?41 3?51 1i).;6-$
$r4 "Maka janganlah mendcfui L@ifrl Haram setelah

tahun ini," ia berkata, "Kecuali merdra yang membayar

ry Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611777).m Diriwayatkan oleh Abdurrazzak dalam mush"'m&574 (6/53) serta tafsimya

Ql | 42), dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (dln 5l
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jizyah, oralg tersebut merupakan budak milik seorang

muslim."98l

16667. Zakaria bin Yatrya bin Abu T.artdah menceritakan kepadaku,

ia berkata: Haiiaj menceritakan kepada kami dari Abdul

Malik bin Abdul Azizbn Juraij, ia berkata: Abu Az-Zubair

mengabarkan kepadaku bahwa ia pernah mendengar Jabir bin

Abdullah berkata, tentang firman Allah SWT, SfFi fiy
13,:4 fuy '-r:, igJi 'r?51 1$4 $ *1
"sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, mala

janganlah mereka mendelrati Masiidil Haram sesudah tahun

ini,u bahwamaksudnya adalah, kecuali orang tersebut adalah

budak, atau seseorang yang wajib membayar iizyah-'eEz

16668. At Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada l<ami dari Qatadatr, tentang firman
'. Allah swr, 4l;, ,y frfr'#- 3;a 4i4 ;t+ SV

"Dan iika kamu Hwwatir meniadi miskin, makn Allah nonti

akan memberimu kekayaan kcpadamu dari karunia-Nya," ia

berkata, 'Allah SWT mencukupi mereka dengatiizyah yarrg

dibayarkan per bulan, dan per 1u1r*r.::e83

16669. Ahmad bin Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abbad bin Al

Awwam menceritakan kepada kami dari Al Hajjaj, dari Abu

e8r Disebutkan oleh Abdurrazzak dalam tafsirnya (21142) serta Al Qurthubi
(8/106), dan dalam riwayatnya disebutkan, "Atau ia seorang budak kafn milik
seorang muslim."

eE2 Tak:tvij hadits ini telah disebutkan sebelumnya.
et3 Diriwayatkan oleh Abdurrazzak dalam mushannaftrya (6/81) dan tafsirnya

(2tr34).
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Az-Zubair, dari Jabir, tentang firman Allah SWT, fit-
Y\5 W's.iF.j| 3?51 tj,"fr$ # <j$Ei
"Sesungulmln orang-orang yong musyrik itu naiis, maka

janganldt mereka mendelcoti Masjidil Haram sesudah tahun

ini," ia berkat4 'Setelah tahun ini, orang musyrik dan kafir

dzimmi tidak boleh mendekati Masjidil Haram."e&

16670. Ibnu Htrmaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, tentang firman

Auah swr, '4 $aJl'r?Jlv.A$ # <i$gtitSL
brl # ";;;gg,rh"y, orang-orang yang musyik iu
najis, naka joryanlah mereka mendekati Masiidil Harattt

sesudah talan ini,"bahwa setelah turun ayat ini, orang-orang

berkat4 "Pasar benar-benar akan terhenti, perdagangan akan

binasa, dan hilanglah hal-hal bemnanfaat yang dulu kita

dapatkan Oleh karena itu, turunlah ayat, '-& .* SV

4t,5i u '81 '#- 3;A "Dan iika konu lhilryatir
menjadi misbltt, maka Allah nanti akan memberimu kckayaon

kepadanu doi lcarunia-Nya." Turun pula aya\ ')5 O!

Hingga firman-Nya" <,i;i fi Di sini tedapat

penjelasan t€rilang pengganti atas terputusnya kegiatan pasar

(perdagangan yang kalian khawatirkan. Lalu Allah SWT

menggantikan apa-apa ydng diberikan oleh orang-orang

musyrik kepada katrm muslim, yaitu jizyatr yang dibayarkan

oleh Ahli Kit b)."'

Firnan-Nya, r*?L ry fi Sy"Sttrnggtrtryn Altah

Maha Mengetahti lagi Maln Bijabatu," makzudnya adalalt

Ibnu Abu Hatim dalm ta&imya(611775).
Ibnu Hisyam dalam kihb ls"Srrarr An-Nabawiah (41192, 193).

9Ea

985
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Allah swr Maha Mengetatrui apa-apa yang dibisikkan oleh
hati-hati kalian, wahai orang-orang beriman, berupa
kekhawatiran menjadi fakir karena dilarangnya orang-orang
musyrik mendekati Masjidil Haram, dan terabaikannya
kepentingan-kepentingan hamba-Nya yang lain. Allah SWT
Matra Bijaksana dalam mengurus dan mengatur hamba-
hamba Nya serta selunrh makhluk-Nya.

rttlC

v 6;?{5 ;$t +'A\13 fi <,Ui_1 451V*
'Gj 6Jt -u # i* 5A.i$t A;s;{,i ii<

u 
P er angilah orung- u ang y d*g tidak b efinnn r<ep ada /Jllah

dsn tidak (pula) l<epadnHeri Kemudian, dmr neret<n tidak
mengfiararrlcan apa ydng dilwanian oleh Nlah dmt

Rasnl'Nya ilmt fidakbuagama ilmgan dgct:ma yangbenar
(agama Nlah), (yaiu orang.orang) yuq diberil<m N
Kitab lnpado mnel<4 sanrpai muel<a mertbaym jiryah
ilengan patuh seilang rno.el<a dalfrrrl t@ddafrrr tunduk."

(Qs. At.Taubah t9] :29)

Takwil firman Atlah: ,.'A\1, 4t 6;4i,_S 45i$rs
G). 

-64t-'q ;t! .",, 9i.i- $i 
-Aj, il-fg e'"* *; )sr<,i* fi X ,;, i:zli \B- it 4-4i (perangitah orang-

orang yang tidak beriman kepado Altah dan tidak [putal kepada

<,i;i fiX;" \dtt B ft 6+J
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Hari Kemudian, dan mereha tidak menghatamkan apa yang

diharomkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidah beragama dengan

agama yang benar [agama AllahJ, [yaitu orang-orangJ yang

diberikan Al Kitab kepada mcreka, sampai tnereka membayar ii4yah

dengan patuh sedang mereha dalam headaan tunduk)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman kepada para

sahabat Rasulullah SAW yang beriman kepada-Nya,

$$ "Perangilah," maksudnya adalalq perangilatr kaum

;$l ,:S\1i ;t\ 6h3.1 6.81 "Yang tidak beriman trcpada

Altah dan tidak (Wla) kerydo Hari Kemudian," yaitu mereka yang

tidak beriman kepada sursa dan neraka $; A;;XttiFU 6;;?-St
#.J1 b-t 6j.i- "Dan mereka tidak mengharamkan apa yang

diharamlran oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan

agama yang benar (agama Allah)," yaitu tidak menaati Allah SWT

dalam kebenaran. Maksudnyq mereka tidak melaksanakan lcstaatan

sebagaimana ketaatan kaum muslim. Mereka yang dimaksud 'u
,#AV33 O5l "1Yain orang-orang) yang diberikan Al Kitab

lrcpada merelra," yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani. Setiap orang

yang mematuhi seorang raja atau pemerintah disebut !lt3 "beragama

atau loyal" kepadanya. Dari kata ini, di dalam bahasa Arab

dikatakan oin lii or'r yang makzudnya seseorang memiliki

keterikatan ;*G kepadanya

Zutrair berkata:

'tljr':;.uq)f *e...r1 e e'4ib'4
"seandainya engkou singgah di tempat bani Asod

di bm, ah kchtasaan Amru,
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sementara sebuah desa memisahkan antarq Hta.'886

Maksud firman-Nya, 'iiA '\;3 j.-11 '4 "Yaitu

orang-orang) yang diberitran Al Kitab kepada rnereka, " yaitu mereka

yang telah diturunkan Kitabullah, dan dalam hal ini maksudnya adalah

mereka yang meyakini Taurat serta Injil.

'd41 \,9,4 '6 "So*poi 
,rnerelca 

membayar iizyah," rni

merupakan kata dengafi wazan ,i4t y*g maknanya berasal dari

kalimat * t 61i ;)yi ,sly "falatmer,unaikan kewajibannya kepada

orang lain". Maksudnya, ia menunaikan dan membalasnya. laazan

U,ata-'i--gt sendiri sama seperti wazan pada kata i:rUlr d* t:+\
Maksud ayat tersebut adalatr, hingga mereka (orang musyrik dan ahli

kitab) menwraikan kewajiban jizyah yang diberikan kepada kaum

muslim sebagai bentuk perlindungan terhadap diri mereka'

* & "Dengan patuh," maksudnya adalah dari tangan

orang yang membei Qiryah) kepada tangan orang yang menerimanya'

nemi[ianlatr kebiasaan bahasa yang dipergunakan orang Arab untuk

setiap mereka yang memberikan sesuatu secara paksa, baik dengan

penuh ketaatan maupun ketidaksukaan.

Dikatakan dalam bahasa Arab, '6"ti ,o'ti S i()abt

Adap,n firman-Ny a, <,i*';6 'Sedang merepn dalam

lreadaan tunduk," maknanya adalah, mereka (memberikan jizyah)

dalam keadaan rendah dan tidak memiliki pilihan. Sesuatu yang

bernitai rendatr dan hina (datam bahasa Arab) disebut juga ftlAr.

etu Bait ini disebutkan dalam Diwan Zuhair bin Abu Salma. Syair ini merupakan

salah satu syairnya yang panjang, denganjudul Urdud Yasaran'

Syair ini ia tuturi<an tepJau n Harits binWaraqa dari bani Gtgtlafan'

iinat ,Sd-O*an (hal.'51), Tafsir Al Bahr At Muhith (iild. 5, hal. 400), serta

Maiaz At Qur'an karya Abu Ubaidah (ild. 1, hal. 286)'
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Disebutkan bahwa ayat ini diturunkan kepada Rasulullatr

SAW sehubungan perintah berperang dengan orang-orang Romawi.

Oleh karena itu, setelah turun ayat ini, Rasulullatr SAW melaksanakan

perang Tabuk. Pendapat tersebut disebutkan dalam riwayat berikut ini:

16671. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah SWT, 6;ri-1 6-;fiV*
'u_'- 6Ai,-$ rt;S;fril<Y 6j:?{, ;$i ,.A\1', 4\fi{ & AiLr4 ft €+Jl W 6.ttA.,'-J
<riii, "Perangilah orang-orong yang tidok beriman

kcryda Allal, don tidak (pula) kcpada Hari Kemudian, dan

mereka tidok menghoamkan apa yang diharamkan oleh

Allah dot Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama

yang benq (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang

diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka

membtyo jizyah dengan patuh sedang mereka dalam

kcadoo, ttorduk" yaitu ketika Nabi Muhammad SAW dan

para sahabat diperintahkan melakukan perang Tabuk.e87

16672. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, dengan redaksi yang

senrpa dengan riwayat tersebut.

Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang makna lafazh

l6LJr 
uhina" pada ayat ini.

e87 Disebutkan oleh Mujahid dalam tafsirnya (1D76) dan Ibnu Abu Hatim dalam
tafsirnya (61177!).
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Sebagian berpendapat batrwa maksudnya adalatr, orang

musyrik dan ahli kitab member*an jizyah sambil berdiri, sedangkan

yang menerimanya dalarn keadaan duduk. Mereka yang berpendapat

demikian antara lain:

16673. Abdurrahman bin Bisyr An-Naisabwi menceritakan

kepadaku, ia berkata: Su&an menceritakan kepada kami dari

Abu Sa'd, dari Ilaimah, tentang firman Allah SWT, !*
<rbt fi X & i-d,\ lrl$ "so*poi meretra membayar

jizyah dengan patuh sedang merela dalam keadaan tundulc,"

ia berkata, "Maksudnya adalah, engkau menerima jizyah

tersebut sambil duduk, sedangkan ia (orang musynk)

berdiri."e88

Ulama lain berpendapat batrwa maksud firman Allah SWT,

<rli fi X ,; i-h$ ltL!, ';* "sampai meretra mernbavar

jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduh " adalah,

mereka menunaikan jizyah tersebut atas diri mereka dan mereka

berjalan membawa jiryah tersebut dengan penuh keterpaksaan.

Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas melalui sanad yang masih

perlu dipertimb*gk*. "'
Ada yang berpendapat bahwa perbuatan mereka membayar

jizyah itulah yang disebut 16lJt.e0

rtttc

Disebutkan oleh Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al UWn (31351) dan Al
Baghawi dalan Ma'alim At-Tanzil (3133).

Lihat tafsir lbnu Abu Harim (611779), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uytn
(31352), dan Ibnu Al Jauzi MlamZad Al Masir (31424).

Ibid.

9tt
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fo ,-,;:fi ,4.Arti,JYt ;i 6 55L $;1 l{t

" Or arrg- or urg Y ahili b ql<ata' lJ zair itu Putt a Nlah', dfrrr

orcmg-or6grJgNosroni bqlcata, W l\'I4sih ifit. putra /Jlah"
Derakiag1iah itu ucoput merelco ilengart rrntlut m€,1":el<a,

msela mafua Wtotaan or(mg.oroflgkf,fw yarlg tetdalwht.

Nlf,h mela/lrlutr;i trsela, bagaimana mqela satnpai

Whd (Qs. At'Taubah [9]:30)

Takryil fimen Allah: $Vt ;t\ '6 55L 
"ti;l 

$Vt
5hr3'--,u.t1. -IE,4:;"it -l.i i;ii 'sr;$
<rH$_ 3".{r HlG'#* t;i1 C-it'6 (orung-

orang Yahudi berhota, u(Jzair itu putra Auahrn dan orang-orang

Nasrani berkato, nAl Masih itu putra Allah.n Demikianlah ita

ucapan merelu dengan mulut mereha, meteka meniru perhataan

orang-orang Laf,,r yang terdahulu Allah melaknati mereka,

bagaimana mereka sorrrpai berpaling?)

Abu Je'fer berkata: Para ahli takwil berbeda pendapat

tentang siapa yang b€rkata ;fi555L "(Jmir itu putra Allah."

Sebagian berpendapat batrwa yang mengatakan ucapan

tersebut adalah seseorang laki-laki bernama Finhash. Riwayat yang

menj elaskan demikian adalah:

tJ\ 3j o;#; ";*+rlL, .{;, 6tj"7 -r1
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16674. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadalar dari Ibnu Juraij, ia berkata: Alu mendengar

AMullah bin Ubaid bin Umair berkata, tentang firman Allah

Swr, ;rt 6 |tL !ti;\ .$Vt "orang-orang Yahudi

berkata, '(Jzair itu putra Allah'." Perkataan ini diucapkan

oleh seorang laki-laki.

Mereka mengatakan bahwa namanya adalah Finhash.

Mereka juga mengatakan batrwa laki-laki ini pula yang

dahulu berkata" # #i ir) 'itl'ly "srtrnggrhnya Allah

miskin dan kami koya.u (Qs. Aali 'Imraan [3]: 181)st

Ada yang berpendapat bahwa perkataan tersebut merupakan

ucapan sekelompok orang dari ahli kitab. Riwayat yang menjelaskan

demikian adalah:

16675. Abu Kwaib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus bin

Bukair menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad

bin Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad

bin Abu Muhammad (maula Zudbin Tsabit) menceritakan

kepadaku, ia berkata: Sa'id bin Jubair atau Ikrimatt

menceritakan kepadaku dari Ibnu Abbas, ia berkata: Sallam

bin Misykam, Nu'man bin Aufa Syas bin Qais, dan Malik

bin Ash-Shail datang menemui Rasulullatr SAW dan

berkata "Bagaimana kami akan mengikuti engkau, padatral

engkau telatr meninggalkan kiblat kami dan tidak meyakini

bahwa TJzur adalah anak Allah?" Berkenaan dengan

perkataan mereka ini, turunlah ayat, $ 55Llti;1 1$
eer Disebutkan oleh Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al uyun (31352) dan Ibnu Al

Jauzi dalam Zad Al Masir (31424).
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"r11 -r1 i$ ci4!1 463 iI ni"eea firman-

Nya\ <;;*)l-.3.*'
16676. Muharnmad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayalrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari ayaturyq dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah swr, ;\1 g |tL!ti;\ 4Y, (ia berkata), "Mereka

mengatakan bahwa Uzah adalah anak Allatr, karena Uzair

adalatr seorang atrli kitab. Ketika itu mereka mangamalkan

Taurat sebagaimana yang Allatr SWT kehendaki atas mereka.

Kemudian mereka menyia-nyiakan Taurat tersebut dan

beramal tanpa pentunjuk yang benar. Ketika itu, pada mereka

juga terdapat Tabut. Setelatr Allah SWT mengetahui bahwa

mereka menyia-nyiakan Taurat dan beramal berdasarkan

hawa nafsq Allatl SWT pun mengangkat Tabut tersebtrt dari

mereka Allah SWT jadikan mereka lupa akan Taurat

tersebut, dan Dia hapus Taurat tersebut dari dalam diri

mereka

Allah SWT lalu mengirim penyakit kepada mereka. Perut-

perut mereka menjadi kembung, sampai-sampai jika salah

seseorang mereka berjalan maka yang tampak adalah

perutrya. Hingga akhirnya mereka lupa akan Taurat, dan

Taurat itu pun dihapus dari dadadada mereka. (Ketika itu)

Uzak bersama mereka. Mereka pun hidup selama yang Allah

SWT kehendaki setelatr Dia menghapus Taurat dari dada-

dada mereka.Uzair merupakan salah seorang ulama mereka.

lJzafu berdoa memohon kepada Allah SWT dengan penuh

e Disebutkan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/173l).
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ketundukan hati agar Dia mengembalikan kepadanya Taurat

yang telatr Dia hapus dari dadanya.

Ketika Uz-afu sedang shalat dan memohon kepada Allah

SWT, turunlah cahaya dari Allah SWT yang kemudian

masuk ke dalam perutrya. Jadi, Taurat yang telah hilang dari

dirinya kembali kepada dirinya. Uzur pun mengumumkan

kepada kaumnya, 'Wahai kaumftu)! Allah SWT telah

memberikan dan mengembalikan Taurat kepadaku!' Uzur
pun mulai mengajarkannya kepada mereka. Ia tinggal

bersama mereka untuk mengajarkan Taurat tersebut.

Kemudian Tabut turun kembali kepada mereka setelah itu,

yaitu setelah Tabut itu pergi meninggalkan mereka. Mereka

lalu berkata, 'Demi Allah! Tidaklah Uzar mendapatkan

anugerah ini melainkan karena ia adalatr anak Allah'.'ee3

16677. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
- berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang firman Allah SWT, fi \iL &X\ -r?t
iti "Orong-orang Yahudi berkata, '(Jzair itu putra Allah'."|a

berkata, "Mereka mengatakan demikian karena ketika itu

kaum Amaliqatr (Jalut dan para pengikutnya -Ed) mampu

menguasai dan membunuh mereka. Kaum Amaliqah tersebut

lalu mengambil Taurat. Para ulama mereka yang masih

tersisa pun pergi ke gunung dan mengubur Taurat tersebut di

sana. Ketika itu Uzair adalah seorang anak kecil yang

hidupnya hanya diisi dengan beribadah di puncak sebuatr

gunung dan tidak turun kecuali pada hari Id. Ia pun mulai

eel Ibnu Abu Hatim dalarn tafsirnya (6/1781).
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menangis dan berkata "Ya Allalr, Engkau tinggalkan bani

Israil tanpa seorang ulama pun." Ia terus menangis hingga

bulu matanya berj atuhan.

Suatu ketika Uzair turun untuk melaksanakan Id. Ketika ia

kembali, tiba-tiba ia bertemu dengan seorang wanita di salatr

satu kuburan sambil menangis dan meratap, "Oh, yang

memberiku makan! Oh, yang me,mberiku pakaian!" Uzair

berkata, "Celaka engkau! Siapakah yang telah memberimu

makan, pakaian, minum, dan manfaat kepadamu sebelum

laki-laki ini!" Wanita tersebut menjawab, "Allah.' Uzair

berkata "Sesmgguhnya Allah SWT Maha Hidup dan tidak

akan pernah mati." Wanita itu berkata, "Wahai Uzair,

siapakatr yang mengajari para ulama sebelum bani Israil?"

Uzair menjawab, uAllah.' Wanita itu kembali bertanya,

"Kalau beg,tr, mengapa engkau menangisi mereka?" Ketika

Uzab sadar batrwa ia kalah berdebat, ia ptm berpaling pergr.

Wanita itu lalu memanggilnya seraya berkata, 'Wahai Uzanr,

besok pagl perglah ke sungai fulan dan mandilah di sana.

Setelatr itu keluarlah (dari sungai tersebut) dan shalatlah dua

rakaat, karena sesungguhnya ada seorang lelaki tua yang

akan menemuimu dan apa yang ia berikan kepadamu maka

terimalah."

Keesokan paginya Uzatr pun mendatangi sungai tersebut, lalu

ia mandi, kemudian keluar dari sungai tersebut, lalu shalat

dua rakaat. Kemudian seorang tua mendatanginya dan

berkata, "Bukalah mulutnu." Ia pun membuka mulutrya.

Lalu orang tua itu melemparkan ke dalam mulut Uzair

sesuatu seperti bara api yang besar seperti kaca sebanyak tiga
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kali. Uzair pun kembali, dan ia telah menjadi orang yang

paling mengetatrui tentang Taurat. Ia berkata, "Watrai bani

Israil, sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan

membawa Tatrrat." Mereka berkata, 'Wahai Uz'ut, engkau

bukanlatr seorang pendusta." Uzar pun mengikatkan pada

setiap jarinya sebuah pena dan ia menulis seluruh isi Taurat

dengan seluruh jari tangannya tersebut.

Ketika para ulama mereka kembali, mereka pun diberitahu

prihal l)zur. Para ulama tersebut lalu mengeluarkan kembali

kitab Taurat yang dahulu mereka kubur di gunung, lalu

mereka sesuaikan isi Taurat tersebut dengan Taurat Uzwt,

dan mereka mendapati bahwa keduanya sama. Mereka pun

berkata, 'Allah SWT tidak memberimu Taurat ini melainkan

karena engkau adalah anak-Nya.'oee4

Para ulama ahli qira'at berbeda pendapat tentang cara

membaca ayat ini.

Mayoritas ulama qira'at dari Madinah, dan sebagian ulama

qira'at dari Makkah dan Kufah membacanya, $';-? !ti;\ -lft
J;il "Orong-orang Yahudi berkata: '(Jzair itu putera Allah', " yaitu

tanpa memberi harakat tanwin padakaaiiL .

Sebagian ulama qira'at lairurya dari Makkah dan Kufah

membaca, ;{U 55L!ti-$ -J$ "orang-orang Yahudi berkata:

'(Jzair itu putera Allah', " yaifu dengan memberikan harakat tanwin

padakata \;L.tnt

ee4 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(611781,1782).
e5 Ashim dan Al Kisa'i membaca kata tersebut dengan tanwin !j.i. Seaangkan

yang lain membacanya tanpa tanwin. Lthat At-Tarsir (hal. 96).
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Kata ini dianggap sebagai isim (kala benda) yang digunakan

meskipun sebenarnya kata ini bukan berasal dari batrasa Arab, karena

ia ringan (mudatr diucapkan). Selain rtu, (dalam konteks ayat ini) kata

tersebut tidak disandarkan kepada Allah SWT, sehingga konteks

pemahamannya sama dengan perkataan ses@ftlng, lt * U.U:: "Zatd

anak Abdutlah," dan kata !i1 uanaku dalam konteks ini memiliki

kedudukan sebagai k*rabar. Seandainya t<ara ini disandarkan kepada

Allah SWT, niscaya jika kata U' "*uk'memiliki kedudukan sebagai

khabar, maka berlaku padanya tanwin. Namuu bagaimana mungkin

Uzur disandarkan kepada selain bapaknya?

Adapun mereka yang membaca lrata tersebut tanpa tanwin

';?, maka itu karena huruf ba' padz lrort" U), berharakat suhtn,

sedangkan harakat terakhir pada kata 'j:* ud"l"h tanwin suhtn (yaitu
'o;*l sehingga dua harakat sukun bertemu- Oleh karena itu, sulatn

pada kata yang pertama dihilangkan, karena mengucapkannya dengan

harakat (lasrah) (07-h adalah sesuatu yang berat.

Seorang penyair berkata,

,? *,: trll1 ...1i;. L'u", ;:.',3
e1 I 1l ,. t o' Iri "(i*t:Jr Jbb ti|

"Engkau akan metdapati diriht berbabi kcpada pemimpin

Dan terhadap pedang aku latat dan aht pun berani

menggunakan tombak

Yaitu tretitra bani Gh*haif As-Sulami lari.'0e6

Bait ini disebutkan dalamMa'qri Al Our'ukaryaAl Farra (iild. l, hal. 431).

cr.rtll artinya oe(Jr sedanghn.(t ,ttior. orang yang maju ketika perang, dan

ia tidak lari ke 6elakang
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Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar adalah pendapat

yang membaca ;t{ U 55L v^a, dengan tamvin pada kata 55A,
karona orang Arab (dalam kebiasaan batrasanya) tidak memberikan

harakat tanwin pada sebuatr kata jika kata l,it merupakan sifat bagi

kata tersebut, namun mereka memberikan harakat tarwin pada kata

tersebut jika kata ii.r merupakan khabar. Hal ini sebagaimana

perkataan mereka,.irt ,Y't, ifi-s "Zudadalah anak Abdullah".

Dalam ayat ini, mereka (orang Yahudi) ingin mengabarkan

batrwa Uz:rir adalatr anak Allatr SWT, dan dalam konteks ini mereka

tidak bermaksud menjadikan kata ilt sebagai sifat bagi l)zah.

Dalam konteks ayat ini, kata i,it merupakan khabar bagi kata

i!, t<arer:a orang-orang yang Allah SWT sebutkan (yaitu Yahud)

memang mengatakan demikian. Mereka mengabarkan bahwa Uz.air

memang demikian kedudukannya, dan sesungguhnya melalui

perkataan ini mereka telah melakukan kedustaan atas nama Allatt

swr. '

Penafsiran firman-Ny4 ?[1 -U iJi cifil\ $65
M uVjl ,-5t:E <,j€s- i./F. -{;' Atii "Dan

orang-orang Nasrani berkata, 'Al masih itu putra Allah'. Demikianlah

itu ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perlmtaan

orang-orang lafir yang terdahulu." Maksud lafazh perkataan orang-

orang kafir yang terdahulu di sini adalatr perkataan orang-orang

Yatrudi batrwa lJzait adalah anak Allah. Artinya, kedustaan mereka

(orang-orang Nasrani) atas nama Allah SWT dan perbuatan mereka

menyifati Al Masih sebagai anak Allah SWT, sama halnya dengan

Bait ini juga disebutkan dalarr^Tafsir Al Surtlrubi (iild.8, hal. 116) dan Ibnu

Athiyyah dalan Al Muharrt Al Waiiz (3D3).
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kedustaan orang-orang Yahudi atas narna Allatr SWT dan perbuatan

mereka menyifati Uzak sebagai anak Allatr SWT. Padatral, Allah

SWT tidak pantas (disifati) memiliki anak, karena Dia Maha Suci dari

hal tersebut. Sebaliknya, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi

adalah milik-Nya dan hanya tunduk kepada-Nya.

Para ularna ahli tafsir juga mengatakan makna yang serupa

dengan yang telah kami sebutkan. Pendapat mereka ini disebutkan

dalam riwayat berikut ini:

16678. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shzilih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allatr swr, lr54 'u-11 $ <tlg3-,,Meretra
meniru perkataan orang-orang lafir," ia beqkata

"Maksudnya adalah, perkataan mereka (orang Nasrani)

menyerupai (perkataan orang Yahudi)."ee7

16679. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari QatadalU tentang firman Allatr

swr, lii'1- '"31 $ 6rf#:,_ ,,Meretra meniru

perkataan orang-orcmg l*fir," ia berkata, "Orang-orang

Nasrani menyerupai perkataan orang-orang Yahudi

sebelumnyul$e8

16680. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

ee1 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(611783).e8 Disebutkan oleh Abdurrazzak dalam tafsimya Qtl42),Ibnu Abu Hatim dalam
tafsirnya (611783), dan Ibnu Athiyyah dalamAl Muharrar Al Wajiz (3125).
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Suddi, tentang firman Allah SwT, itr| $ Sjtg;
V,ilia berkata, "Orang-orang Nasrani meniru perkataan

orang-orang Yahudi terhadap l) zair."w

16681. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, tentang firman Allatr

swr, ViA '"-51 Jj 4jg3'- "Meretra meniru

perkataon orang-orang fufir," ia berkata "Orang-orang

Nasrani meninr perkataan orang-orang Yahudi." l@

16682. Mutrammad bin Sa'd menceritalcan kepadakq ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadaktl ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakq ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadalor dari ayahnyq jrti Ibnu Abbas, tentang firman

Allatt swr, lii,1 iril 33 6j+32 "Mereka meniru

perkataan orang-orang lafir," ia berkata, "Mereka

.mengatakan seperti yang dikatakan oleh para penyembatr

berhala."lool

Ada yang berpendapat bahwa makna ayat tersebut adalatr,

melatui perkataan tersebut mereka menyerupai 
_ 
para penyembah

berhala yang berkat4 l;ifi ";{1i 'ri;i {if| 6fi "tt-tata don At

(Jzza, dan Manah yang kctiga yang paling terkemudian [sebagai anak

perempuan AllahJ." (Qs. An-Najm [53]: 19-20).

e Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611872), yaitu hingga perkataannya "Orang-

orang Nasrani." Juga disebutkan oleh Al Mawardi dalam An'Nukat wa Al Uytn

QB*), At Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (3137), dan Ibnu Al Jauzi dalam

ZadAl Masir (3/425).t* Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (611782) dan An-Naka wa Al uytn (31353).
,*, Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611783), dalam dua atsm, detgan redaksi

yang berbeda namun sonad-nyasama- Disebgtkan juga oleh Al Mawardi dalam

An-Nakat w a Al Wn (3/353).
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Para ulama ahli qira'at berbeda peodapat seputar cara

membaca potongan ayat tersebut.

Pada umumnya ulama Hijaz dan Irak membacany" it:ir;zi

yaitu tanpa menyertakan hw:f, hamzah.

Ashim membaca 6jg3', yaitu de,ngan menyertakan

huruf hamzah, dan ini merupakan bahasa pedrftk Tsaqif.roo2 Kata

ini memiliki dua cara penuturan yang berMa- Dikatakan, & '#O
ialbi f d^toi ia(rai |o;t t? yarrg artirya, aku telah membantu

dan menolongnya.

Abu Ja'far berkata: Bacaan yang benr adalah tanpa huruf

hamzah pada kata tersebut, karena inilah caramembaca yang masyhur

diterapkan oleh para ulama ahli qira'at dri negua-negara Islam, dan

inilah bahasa yang lebih baku.

, )47 4;4ldj-t "Mereka dilalmati," mRknenya sebagaimana

dikatakan oleh Ibnu Abbas pada riwayat berikrrini:

16683. Al Mutsanna menceritakan kepadakrl ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatt

menceritakan kepadaku, dari Ali, dai Ibnu Abbas, tentang

firman Allah SWT, fif HJG "Dilalototi Altah merelca,"

ia berkata, "Maksudnya adalalr, Allah melaknati mereka, dan

setiap kata F yang disebutkan di dalam Al Qur'an
maknanya adalatr laknat." I oo3

Sehubungan dengan makna kata ini" Ibnu Juraij berkata:

'*' Abu Ashim membacanya 6ii+3', yaitu dengm mcny€rtalon hrxuf hamzah

dan meng-tasrah-kanhuruf ia. Sedangkan yang lain membacanya dengan men-

dhammah-l<an huruf fia tanpa menyertakan hrtnfihanzzlh.Liftrat At-Taisir @al.
e7).

'@3 fbnu Abu Hatim dalamtafsirnya(6ll7S2).
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16684. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah SWT,

{ifr}jiG "Dilalstati Atlah mereka," ba}twa maksudnya

adalatr orang-orang Nasrani. Ini merupakan salah satu

kalimat (ungkapan) yang biasa dipergunakan oleh orang

Arab.loM

Mereka yang ahli dalam ungkapan-ungkapan Arab

mengatakan batrwa maknanya adalah tnr '# *AUah memburuh

mereka".

Orang Arab mengatakan bahwa tur U;fri aan hr g;;ti artinya

adalah hr Uirri "Allah melaknatimu'. Mereka juga mengatakan batrwa

ungkapan lr ar;ri lebih ringan dari ucapan Xlr ilrri.

Disebu&an pula bahwa mereka berkata, 66r; U hr 66r;r

"Allah membuatrya menderita dan Dia tidak menyisakan bagi orang

tersebut."

Mereka berkata uMalrra ayat' 'alj'Jfrs " Dilalmati Atlah

merelra," sama seperti makna ayat, 1y5$l $ "TerhttuHah orang-

orang yang banyak berdusta." (Ql. Adz'Dzaatiyaat [51]: 10) Juga

n **-Nyu, @ ,j$i ,P1 'Ji ,,Binasa dan terlalcratlah orang-

orang yang membuat parit." (Qs. Al Buruuj [85]: a) Maksudnya

adalah menunjukkan rasa takjub.

Apabila yang mereka katakan tersebut memang benar

demikian, maka berarti kata ini merupakan salah satu kata yang jarang

dipergrrnakan, pola kata yang digrrnakan tidak seperti umumnya

ru Disebutkan oleh Al Baghawi coJram Ma'alim At'Taruil Ql37) setta As-Suyuthi

d^lan Ad-Dun Al Mai*ur (4t173), dan ia menyandarkan riwayat ini kepada

Ibnu Al Mudzir serta Abu Asy-syaikh dari lb'nu Juraij.
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makna dengan pola kata tersebut. Itu kar€oa wazan 
"tJtl 

hampir

selalu menutjukkan bafuwa sebuah perbuafan tcrjadi pada dua orang'

misalnya 1j1d ',.ibg uaku mendebat fiilan " dan 'rAitt 'aku

memeranginya".

Mereka mengklaim batrwa pe*ahan mereka t',r 'ltl;
"semoga Allah memberikan kesehatan kepadamu" termasuk salatr satu

makna tersebut, yaitu ir Srllf yang maksudnya doa untuk seseorang

agar terbebas dari keburukan.

Firman Allalt swr' <;JU33 sSl "Bogoimana mereka

sampai berpaling?" maksudnya adalalr, atas dasar apa mereka

melakukatr hal itu, dan bagaimana mungkin me,reka bisa berpaling

dari kebenaran? Makna ayat ini telah kami jelaskan sebelumnya

(berikut dalil-dalil lain yang menguatkannya)-

oco

ifi o- i, e $a. 5 9.63i ;ri64 1534i

t6
@.

LG L5). $ y t'J V'€- F <J'nSg
4,b

"Merela neniadil<m orcmg'orcmg alhmvya dm tahib'tahih
merela sebagai trtlwrr selain y',jlloh ilan (iuga mercl<a

rnanpu'tutwnt<an) AI Mdsih Wtro Moryarn, padahal

mselalwrya dismth nmyerrtah NlahYat gBsa, adak

ada tuhon (yansbefiak disertbah) *hinDia. Maha Suci

Nlah dofi apa yolng msela trrcrsekuatl<mt."
(Qs. At,Taubah [9]:31)
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rakwil firman Allah: 6q63 e16i;fi4A\-iA
ii:,*s riJy1:,-5)-$ir4tiiy <;: )u;ii 

;'\.--- j,
A?-, 7i111 ,iLA:)} Sl-'ntrl' lMereka miniadikan orans-

orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah

dan [juga mereka mempertuhankanJ Al Masih putra Maryam,

padahal mereka hanya disuruh menyembah Allah Yang Esa, tidak

ada tuhan lyang berhak disembahJ selain Dia. Maha Suci Allah

dari apa yang mereka persekutuhan)

Abu Ja'far berkata: Orang-orang Yahudi menjadikan

Ahbar, yaitu ulama-ulama mereka" sebagai sesembatran. Hal ini telatt

aku jetaskan sebelumnya, berikut dalil-dalil yang menguatkannya.

Benhrk tunggal kata ji,f ini adalah J; d& .1ry, yaitu bisa dengan

meng-lrasrah-kanhuruf ha,ataumem-fatluh-kannya.

Disebutkan bahwa Ytrnus Al Jarmi tidak pematr mendengar

kata ini diucapkan selain dengan meng-kasrah-kan huruf ha pJ, dan

ia berargumen dengan perkataan orang Arab'p 3r:r, rii. tr{atsua

perkataan tersebut adalah 1O ;t-t r.
Disebutkan bahwa Al Farra mendengar kata ini dapat

diucapkan tint ata.u titi, y utu dengan fat hah alau kn s r ah.

Orang-orang Nasrani menjadikan Ruhban (pendeta-pendeta)

mereka sebagai sesembahan. Ruhban adalah orang-orang Nasrani

yang tinggal di tempat-tempat ibadah mereka, dan mereka sangat rajib

beribadatr. Penjelasan tersebut dikuatkan oleh riwayat berikut ini:

16685. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Salamatr, dari Adh-Dhahhak,

tentang n -*-Nvu, fra6t;511-t!4r "Meretra

menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereko,"
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ia berkata *Yaitu pala qurra (ahli qira'at) dan ulama-ulama

-ereka"l@5

Penafsiran firman-Ny ^ 
,fi\ *r.it i$33 "sebagai Tuhan

selain Allah," maksudnya adalah pemimpin-pemimpin mereka selain

Allah SWT yang mereka taati dalam berbuat maksiat kepada Allah

SWT. Mereka menghalalkan apa yang dihalalkan oleh para pemimpin

tersebut (padahal Allah SWT telah mengharamkannya atas mereka),

dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh pemimpin-pemimpin

tersebut (padatral Allah SWT telah menghalalkannya atas mereka),

sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut ini:

16686. Al Husain bin Yazid Ath-Thalrhan menceritakan kepadaku, ia

berkata: Abdussalam bin Harb Al Mala'i menceritakan

kepada kami dari Ghuthaif bin A'yun, dari Mush'ab bin

Sa'd, dari Adi bin Hatim, ia berkata, "Aku mendatangi Nabi

SAW, dan ketika itu beliau SAW sedang membaca surah Al

Bara'ah (At-Taubah> fic;.i"d$as "Sebagai Tuhan

selain Allah," ia berkata, "Sesungguhnya mereka tidak

menyembah rahib-rahib tersebut, namun para rahib itu
menghalalkan bagi mereka (sesuatu yang haram), sehingga

mereka pun menghalalkannya. " 
I m6

16687. Abu Kuraib dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami,

mereka berdua berkata: Malik bin Ismail dan Ahmad bin

Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada kami, dan semuanya dari Abdussalam

bin Harb, dia berkata: Ghuthaif bin A'yun menceritakan

'*' fbnu Abu Hatim dalam tafsimya(61n80.
r@6 Diriwayatkan oleh At-Tinnidzi dalam As-Sitnan (3095), Al Qur0rubi dalam

tafsirnya (8/120), dan Ibnu Al Jauzi dalamZad Al Masir (31425).
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kepada kami dari Mush'ab bin Sa'd, dari Adi bin Hatim' ia

berkatq ,Aku pernah medatangi Rasulullah sAw, dan ketika

itu di leherku terdapat sebuah salib dari emas. Beliau sAw

pun berkata, 'Wahai Adi, buanglah berhala yang ada di

lehermu irzl Aku pun melemparkan salib tersebut. Aku lalu

mendatangi beliau sAw, dan ketika itu beliau sAw sedalls

membaca surah Al Bara'ab &rt63 ifitlA f:Grt tl.z':i

i{o-i, i $43 ,Merika meniadilcan orang-orang

alimnya dan rahib-rahib rureka sebagai tuhan selain Allah"

Lalu hrkatakan, 'Wahai Rasulullah, sesunggulrnya kami tidak

menyembah mereka'. Beliau sAw bersabdq 'Bukankah

mereka menglwramkon apyang dihalalkan Allah, sehingga

kalian Wn menghuomkanrnya, fun merela iuga

menglwlalkan opa yang dihqankan Allah, sehingga kalian

pun menglwlalkannya'? Lalu kukatakan,'Benar'. Rasulullatl

.,.SAW bersabda, 'Itulah bentuk ibadah merelw''n1007 y6*
ini berasal dari hadits Abu Kuraib'

16688. Sa'id bin Amr As-sgkuni menceritakan kepadaku, ia berkata:

BaqryyahmenceritakankepadakamidariQaisbinAr.Rabi'

dari Abdussalam bin Harb Al Hindi, dari Ghuthaif, dari

Mush'ab bin Sa'd, dari Adi bin Hatim, ia berkata: Aku

mendengar Rasulullah SAW membaca surah gy".* 9:-
Taubah). Ketika beliau SAW membaca, ifi64 \-:LGt

fli o-i eq6.1 ;i.fr; "Mereka meniadikan orans-

orang alimnya dan rahib-rahib mereko sebagai tuhan selain

allah" Lalu loiletakan, "wahai Rasulullab bukankatt

mereka tidak shalat menye,mbah para ratrib tersebut?u

tw Diriwayatkan oteh Ath-Thab,rani dhlm Al Kabir (17169\, el. P$uqt dalam ls-
-Srrziitottt6), 

dan Al Baghawi daln Ma'alim At'Teail (3Rt)'
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Rasulullah SAW menjawab, 'Engkau benar. Namun, mereka

menghalalkan untuk bani Isra'il apa yang diharamkan Allatr

atas mercka sehingga mereka menghalalkannya' dan mereka

juga mengharamkan apa yang dihalalkan Allah untuk

unatnya, sehingga mereka mengharamkannya."l 
mB

16689. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdurrahman bin Maltdi menceritakan kepada kami,

dia berkata: sufyan menceritakan kepada kami dari Habib

bin Abi Tsabit, dari Abu Al Bukhturi, dari Hudzaifatr, batrwa

ia pernah ditanya tentang firman Allah SWT, $ru
;fr .-,li & q6.5 #6) ;f'64 "Meretra

menjadiknn orang-orang alimrrya dan rahib-rahib mereka

sebagai tuhan selain Allah," maksudnya, apakah mereka

(orang Yahudi dan Nasrani) menyembatr ulama-ulama

mereka?" Ia berkata 'Tidak. (Narnun) jika mereka

menghalalkan sesuatu bagi mereka, maka mereka

menghalalkannyq dan jika mereka mengharamkan sesuatu

atas mereka, maka mereka pun mengharamkannyu.::100e

16690. Ibnu Waki menceritakan kepada karni, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepadaku dari Suffan, dari Habib, dari Abu Al

Bukhtud, ia berkata: Abu Hudzaifah pernah ditanya""" Lalu

ia menyebutkan redaksi yang serupa dengannya' Hanya saj4

pada riwayatnya ia berkata "Namun mereka menghalalkan

apa yang haram bagi merek4 sehingga orang-orang pun

menghalalkannya, dan mereka juga mengharamkan apa ydng

halal, sehingga orang-orang pun mengharamkannya'"

rm Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(61fi8$.
t@ Disebutkan oleh As-suyuthidalamAd-Durr Al Mantsur (4/174)'
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16691. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin
' Harun menceritakan kepada kami dari Al Awwam bin

Hausyab, dari Habib, dari Abu Al Bukhturi, ia berkata:

Hudzaifah pemah ditanya, "Bagaimana pendapatmu tentang

firman Allah SwT, iStA i-tLAt 'Mereka meniadikan

orang-orang alimnya'? Ia menjawab, 'Mereka tidak berpuasa

dan shalat untuk para rahib tersebut. Namum jika para rahib

itu menghalalkan sesuatu bag merekq maka mereka

menghalalkanny4 dan jika para rahib tersebut

mengharamkan sesuatu yang Allah SWT halalkan bagi

merekq maka mereka pun mengharamkannya. Itulah bentuk

ibadah *o.1u:.rlolo

16692. ...ia berkata: Jarir dan Ibnu Fudhail me,nceritakan kepada

kami dari Atha, dari Abu Al Bukhturi, tentang aya\ V*A
fi\ ei d q63 &\43i ;r':44 "Mereka

- menjadikan orang-orang alimnya don rahib-rahib mereka

sebagai Tuhan selain Allah," ia berkata "Meieka mengetahui

apa yang Allatl halalkan, lalu mereka pun

mengharamkannya, dan mereka mengetahui apa yang Allah

hararnkaru lalu mereka pun menghalalkannya. Lalu orang-

orang menaati mereka dalam hal itu. Oleh karena itu, Allatt

SWT menjadikan ketaatan orang-orang itu sebagai bentuk

ibadatt mereka Seandainya para ratrib dan ulama Yahudi itu

berkata kepada mereka, 'Sembatrlah kami', niscaya mereka

tidak akan melakukannya."lol I

toto Disebutkan oleh Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31425) dan Al Qurthubi
dalam tafsirnya (8/l 20).

r0rr rni"ebutkan oleh Sa'id bin lvlanshur dalaur sunannya $n4r.
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16693. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abdurrazzak mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ats-

Tsauri mengabarkan kepada kami dari Habib bin Abu Tsabit,

dari Abu Al Bukhfiri, ia berkata: Seorang laki-laki bertanya

kepada Hudzaifah, 'Wahai Abu Abdillah, 9feyyy
menurutmu tentang firman Allah SWT, p:t=35t4tA4i
it\ u-i & $53 #63i'Mereka'meniaditran orans'

orang alimnya dan rahib-rahib mereko sebagai tuhan selain

Alloh', apakatr mereka menyembah para rahib?" la
menjawab, uTidak, (namun) jika mereka menghalalkan

sesuatu maka orang-oraig pun menghalalkanny4 dan jika

mereka mengharamkan sesuatu maka orang-orang pun

mengharamkanny".:r 
lo 12

16694. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abu

Adi menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari-Al tl*9,u
tentang firman Allah SyT, &\63i fidl l-ti6
;t\ -?j, d $aS "Mereka meniadiltan orang-orang

alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah,"

ia berkata, 'Yaitu dalam hal ketaatan."lol3

16695. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayahnyq daq Ibnu Abbas, terfiang-ftrman

Allah swr, -r-i' e$13 &lj3t {tGll1\5
iit\ "Mereka meniadikan orang-orang alimnya dan rahib'

rahib mereka sebagai tuhan selain Allah," ia berkata,

ror2 Disebutkan oleh Abdurrazzak dalam tafsirnya QllM) dan Suffan Ats-Tsauri

dalam tafsirnya (hal. 124).

'o'3 Lihat Al Baihaqi dalamsyt'ab Al Iman(7145).
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"Mereka menjadikan ketaatan terhadap para rahib tersebut

sebagai sesuatu yang baik."lola

16696. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami.dari As-

Suddi, tentang firman Allah SWT &:6A 64
itl *r-j, eq63 &\6)3 "Mereka menjadiknn orans-

orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain

Atlah.u Abdullah bin Abbas berkata, "Orang-orang alim dan

para ratrib tersebut tidak menytrruh mereka untuk

menyembahnyq namun memerintatrkan mereka unttrk

bermaksiat kepada Allah SWT, dan mereka pun menaatinya.

Oleh karena itu, Allah SWT menamakan orang-orang alim

dan rahib tersebut sebagai tuhan-tuhan (selain Allatt

SWq''tots

16697. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu

Numair menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far Ar-Razi,

dari Ar-Rubayyi bin Anas, dari Abu Al Aliyalu tentang

ayat,;fi -rj, & q63 &,6t ;61 6A
"Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib

mereka sebagai tuhan selain Allah," ia berkata r:r\h

bertanya kepada Abu Al Aliyatr tentang Rububiyah yang

terjadi pada bani Israil?' Ia menjawab, "Mereka tidak

mencela orang-orang di antara alim mereka terhadap sesuatu

tora Karni belum menemukan riwayat ini pada referensi yang ada pada lcami.
rors Penvandaran kedua riwayat ini kepada As-Sudi disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim

aatn tafsirnya (6t1784), setelah ia menyebutkan sebuah atso dati Abu Al
Bukhturi dengan makna yang s€rupa dengannya. Ia berkata, "Dan diriwayatkan

dari Abu Al Aliyatr, Abu Ja'far Mutrammad bin Ali bin Al Husain, Ad-
Dhatthalg dan As-Sudi."
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yang telah lalu. Mereka justru berkata, "Apa yang mereka

perintatrkan kepada kami maka kami pun melaksanakannyq

dan apa yang mereka larang terhadap kami maka kami pun

menjauhinya atas dasar perkataan mereka tersebut. Padatral,

mereka (bani Israil) mendapati di dalam Kitabullatr tentang

apa yang diperintahkan dan dilarang atas mereka. Lalu

mereka menanyakan pendapat orang-orang alim tersebut, dan

mereka mele'mparkan Kitabullah di belakang punggung-

punggung mereka"lol6

16698. Bisyr bin Suwaid menceritakan kepadaku, ia berkata: Su&an

menceritakan kepada kami dari Atha bin As-Saib, dari Abu

Al Bukhturi, dari Hudzaifatr, tentang firman Allah SWT,

fi\ *li' d(g3 fr11i3r;6L1lji6 "Mereka

menjadikan orangerang alimnya dan rahib-rahib mereka

sebagai tuhan selain Allah,u ia berkata, "Mereka tidak

menyembah orang-orang alim dan para rahib teriebut.

Namun mereka menaatinya dalam kemaksiatan." l 0lT

'€-, <A ',g-t5t; "Dan (iuga mereka mempertuhankan)

Al Masih Wtra Moyann," bahwa maksudnya adalah, mereka

menjadikan orang-orang alim, para rahib, dan Al Masih putra

Maryarn sebagai tuhan-tuhan yang disembah selain Allah

SWT.

Adapnn aya\ t;.4i t!!:y tj'tJil S y VJ i13 " p adahat

merelw hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Esa,o

tot6 lbid.
r0r7 Riwayat ini disebutkan oleh Al-Lalika'i dalam kitab I'tiqad Ahlus-Surmah

(41703) serta As-Suyuthi dalan Ad-Dun Al Mantsur (41174), dan ia
menyandarkan riwayat ini kepada Al Baihaqi serta Abu Asy-Syaikh dalam kitab
Syu'ab Al Iman.
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malananya adalah, orang-orang Yatrudi dan Nasrani yang

telah menjadikan orang-orang alim, para rahib, dan Isa Al
Masih sebagai sesembalran (selain Allah SWT) sebenamya

tidak diperintatrkan melainkan hanya agar beribadah dan taat

kepada Ilah Yang Matra Esa" bukan sesembahan yang

bennacam-maculm. Dialah Allah SWT yang segala sesuatu

hanya beribadah kepada-Nya, dan semua makhluk tunduk

kepada-Nya. Dialah yang berhak untuk ditaati oleh seluruh

makhluk-Nya dalam keesaan dan rububiyah, dan seltrruh

hamba wajib taat kepada-Nya Tidak ada ilatr selain Dia.

Pada ayat ini Allah SWT menjelaskan batrwa sifat uluhiyah

tidak pantas diberikan kecuali kepada DzatYang Maha Esa,

yang memerintahkan makhluk-Nya trntuk hanya beribadah

kepada-Nya, dan sudah menjadi kewajiban selunrh hamba

nntuk menaati-Nya.

6,;L, r" l% iiL!, "Maha Suci Attah dari apa

yang merela persehiukan," merupakan pemurnian dan

penyucian Allatt SWT dari ketaatan dan rububiyatr yang

disekuttrkan oleh merekq yang mengatakan batrwa Uzafu dan

Al Masih adalatr anak AllalL dan dari mereka yang

menjadikan orang-orang alim serta para rahib sebagai

sesembahan selain Allatl SWT.

{t{!0

;i J {yrfi 3.!6 4;ir ;f 3' V,8,- fi o'\i
<;rj{<i;r,<_ 1;,"s3,
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"Merel<aberlrchendf,knefl udffi nkurJcalwya(asama)Nloh
dengan rnilut [uco7an ucapan] ntqela, darJ Nlah fidflk

menghendaki selain melrry errpurrr.al,an cahay any a,

w atauprn or (mg. or ar.g y mW Lofl,n tidak m.eny ulcai."

(Qs. At,Taubah l9lz 321

Tarrwit lirman Altah: 4it, ;"1 .53'l;#, i <4L-;-
<rr;{Ji ;-,_'e- tri l:3, ;i_ ul Jyffi, 3:6 (Mereka

berkehendak memadamkan cahaya [aganal Allah dengan mulut

[ucapan-ucapanJ mereka, dan Allah tidak menghendaki selain

menyemputnakan cahayanya, walaupun orang-orang yang kaftr

tidak menyuhai)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menjelaskan bahwa mereka

yang menjadikan orang-orang alim, para ratrib, dan Al Masih, sebagai

sesembahan (selain Allah), hendak memadamkan cahaya (agama)

Allah SWT dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka" yaitu melalui

kedustaan yang mereka lakukan terhadap agama Allah SWT yang

dibawa oleh Rasul-Nya Juga melalui perbuatan mereka menghalangi

manusia dari kebenaran dengan ucapan-ucapan mereka. Mereka

berusaha menghilangkan agama Allah SWT, padahal ia merupakan

cahaya yang Allah jadikan sebagai penerang bagi makhluk-makhluk-

Nya.

f3'H"f)i!6l -3,Ui 
uDan Allah tidak mengherdaki selain

menyempttrnakan cahayanya," agr agama yang diturunkan-Nya

berada di atas segalany4 kalimat-Nya tampak jelas, dan kebenaran

yang dibawa oleh Muhammad SAW pun menjadi sempurna,

meskipun orang-orang kafir membenci kesempurnaan kebenaran
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tersebut dan enggan menerimanya dengan penuh pengingkaran
terhadap kebenaran yang dimaksud.

Para ulama tafsir menjelaskan makna yang serupa dengan
penjelasan tersebu! sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut
ini:

16699. Muhanrmad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada
ka,i, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-
suddi, tentans aya\;g(rt ;r1 33 l;#- .1 614_
"Mereka berkchendak memadamkan cahayo (agama) Altah
dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka,,, ia berkata, "Mereka
ingin meuratikan Islam melalui perkataan-perkataan

-eltla.,,lol8

occ

J; iA$ #l *3 ul-{r, fr,;,'J:"j <s iI'}
@ 5r-:5,;ktr3.;vLuli

uDialah yarJg taldh murgutns Rasul,Ny a (dengart
nwntbdwa) peanriuk (N Qtln'an) dan agama yangbenm

rlrrttuk dlmenansllroln Nyc atas segala ctgarnct, walaupun
or arrrg. o orrlg fi ntlrtrfikin fidak mert1niltlari.,,

(Qs. At,Taubah t9]: 33)

'0't Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(6A785).

L
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Talrwil firman Allah: 61 eit U34J1efr,5'l:"5.silt';
$frt$, ;k 'j3 .;LL y-$ :b f/j\. (Diatah yang tetah

mengutus Rasul-Nya [dengan membawal petunjuk [Al Qur'anJ dan

agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama,

walaupun orang-otang musyrihin tidah meny uhai)

Abu Ja'far berkata: Ayat ini menjelaskan batrwa Allah
SWT yang hanya ingin menyempurnakan catraya (agama-Nya)

meskipun orang-orang yang membangkang dan mengingkarinya

membenci hat tersebut. Dialah yang telah mengutus rasul-Nya

-Muhammad 
SAW- dengan membawa pentunjuk berupa

penjelasan tentang hal-hal yang Allatr SWT wajibkan atas makhluk-

Nya, segala sesuatu yang hanrs mereka lakukan, serta agama yang

benar, yang tak lain adalah Islam.

.;YL c/)1 :b f7)4. u(Jntuk dimenangkan-Nya atas segala

ogama," yaitu agar Islam lebih tinggi, melebihi agama-agama

lainnya.

Firman-Nya" 5f# ;? 53 "walaupun orang-orang

musyrikin tidak menytkan, " yaitu walaupun mereka membenci Allah
SWT karena Dia telatr memenangkan agama-Nya atas agama-agama

lainnya.

Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang makna ayat,

.il-L;r31i & f4. "(Intuk dimenanglan-Nya atas segala agama."

Sebagian berpendapat batrwa hal ini terjadi ketika Nabi Isa

muncul dan seluruh agama yang ada menjadi satu.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

16700. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, dia

berkata: Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada
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kami, ia berkata: Syaqiq menceritakan kepada kami, ia
berkata: Tsabit Al Haddad Abu Al Miqdam menceritakan

kepadaku dari seorang tu4, dari Abu Hurairah, tentang firman

Allah Swr, .;VL qli :b ffjl "(Jntuk dimenangtran-

Nya atas segala agoma," ia berkata, "Yaitu ketika Nabi Isa

AS Muncul."lole

l6TOL Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Humaid

bin Abdurrahman menceritakan kepada kami dari Fudhail bin

Marzuq, ia berkata: Seseorang yang pematr mendengar dari

Abu Ja'far, tentang firman Allah SWT,.+a- y-$i :!" hil
"Untuk dimenangkan-Nya atas segala agamo," berkata

kepadaku, 'Ketika Nabi Isa muncul, seluruh pemeluk agama

yang ada akan mengikutinys'lo2g

Ulama lainnya berpendapat batrwa makna firman Allah SWT

tersebut adalab Atlah SWT akan mengajarkan seluruh syariat yang

ada kepadanya. Para hamba-Nya mengetahui syariat tersebut.

Pendapat ini disebutkan dalam riwayat berikut:

16702. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatt

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah swT, .;VL u-41 & ffjl "(Jntuk

dimenangkan-Nya atas segala agama," ia berkata, 'Allah
SWT akan menunjukkan seluruh urusan agalr.a kepada Nabi-

Nya, dan Dia akan memberikan selunrh urusan tersebut

rore Disebtrtkan oleh Su$an Ats-Tsauri dalam tafsirnya (hal. 125), Al Mawardi
dalarn An-Nukat wa Al Uytn (31355), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At'Taruil
(3t3e).

1020 Ibnu Athiyyatr menyebutkan redaksi yang serupa dengannya dalam Al
Muharro Al Wajiz QD6) dan Abu Hayyan dalan Al Bahr Al Muhith (51406).
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TafshltlJl.Xhaba'ir

kepadanya dan tidak ada satu pun yang tidak tampak di
hadapannya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani pasti

membenci hal tersebut."lo2l

ooo

o6)V)c{'Jl G.(*L
631', -;f # e 6:Lf;r,*g\ etgi J;A

;^tWAq ASilllV €^:xi Gr1-*_

@;Jr\.4j;{i
" Hai or drJg. ur ctng y dng berimart, sesunggulvry a seb agian

besm dmi orang.ordng alimYofudi dm rahib.rahib
Nasrani benar.benar nemat<mtwrto otang ilmgan iatmt

batil dm merel,a mengfiulang.halangi (rnarntsia) dmi jalan
Alldh, Dan orang.orang yolrlg menyhnpcm eflv$ dm puak

dilrJ ddak menaflahl<annya pada ialaru Allah, malra
b qitalutl<mrlah l<ep ada rner el<a, (b ahw a mq el<a a\@n

madapat) silcsa yang pedih."
(Qs. At,Taubah l9l:34)

rakwil liman Allah: (; l:# iyYlJr'. tji CJn-
-;"1 ,g & 6135{ ,yA\ e3i 3tA5B14 lrd}\',, -$'lt

(Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar

dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar

r02r Disebutkan oleh Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubra (gll82).
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memakan harta orang dengan jalan batit dan mereha menghalang-
halangi [manusial dari jalan Allah)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, ketatruilah wahai
orang-orang yang membenarkan Allah swr dai Rasul-Nya, serta
mengakui keesaan Rabb merek4 sesungguhnya sebagian orang alim
dan atrli qira'at dari kalangan bani Israil, yahudi, dan Nasrani, benar-
benar telah memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Mereka
memakan hata suap dalam hukum yang mereka putuskan,
menyimpangkan Kitabullah, dan menulis dengan tangan-tangan
mereka sendiri beberapa buah kitab, lalu mereka berkata bahwa kitab-
kitab tersebut berasal dari Allah swr. Mereka juga
memperjualbelikannya dengan harga yang muratr atas perbuatan
mereka yang hina tersebut.

;f ,g & 6)3J1j,,Dan mereka menghatang-hatangi
(marusia) dari jalan Allah," yaitu mencegah setiap orang yang
hendak masuk Islam dengan melarang mereka melakukan hal tersebut.

Sebagian ulama tafsir juga mengatakan pendapat yang sama,
sebagaimana disebu&an dalam riwayat berikut ini:

16703. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia berkata:
Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia
berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-suddi,
tentans firp* Allah SwT, G(*;- iLYH('u-if W-
& 6i:,!i-: ,M\,-e3't Jft'r;tt4 o$)V )GA{I-;f ,g "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya
sebagian besar dari orang-orang atim yahudi dan rahib-
rahib Nasrani benar-benor memakan harta orang dengan
jalan batil dan merelca menghalang-halangi Qnanusia) dari
j al an Allah," bahwa rahib (yang dimaksud oleh ayat tersebut)
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berasal dari kalangan Yahudi. Sedangkan Ruhban (orang-

orang alim) yang dimaksud (oleh ayat tersebut) berasal dari

kalangan Nasrani. Adapun yang dimaksud dengan li
sabilillah (di jalan Allah) di sini adalah Muhammad

sAw.1022

TalrwillimanAllah: S5'tArf, €r"nl 6t S-5,513
A ;\:4 i;i3 ;r1 W A q U (Dan orans'orans yons

menyimpan emas dan perak dan tidak menaJkahkannya pada jalan

Allah, maka beritahukanlah hepada mereka, [bahwa mereka akan

mendapatJ sika yang pedih)

Abu Ja'far berkata: Firman Allah, )Q4t1 G(.*L iL
e4\ nUil], TtA '";w ufisii "sesungguhnva sebagian besar

dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar

memalran harta orang dengan jalan batil." Turut pula yang niemakan

bersama mereka, yaitu, q;,i{i'rfli(, ;"1ni <-"i$- 6-51't
4J 44ir;3 ;t|W c2"Dan orans-oransyang menyimpan

emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka

beritahulranlah kepada mereka, (bahwa mereka alun merdapat) siksa

yong pedih. " Maksudnya, berilatr "kabar gembira" kepada sebagian

besar orang alim dan para rahib yang memakan harta orang lain

dengan cara yang batil, serta mereka yang menyimpan emas dan

perak, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, batrwa Allah SWT

telah menyiapkan adza;b yang pedih dan sangat menyakitkan untuk

mereka pada Hari Kiamat kelak.

t@2 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(611787).
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Ulama tafsir berbeda pendapat seputar makna 'j3t pada ayat
ini.

Sebagian berpendapat batrwa maksudnya adalah seluruh harta
yang telah wajib zakat, nzrmun zakattersebut tidak dikeluarkan. Selain

itu, maksud firman-Nya, ;ii ,W A ,7 U S5 ,,Dan ttdak
menaflrahkannya pada jalan Allah," adalatr, mereka tidak
mengeluarkan zakahya.

Pendapat para ulama tersebut disebutkan dalam riwayat
berikut ini:

16704. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul
Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Aynrb
menceritakan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia
berkatq "Setiap harta yang telah ditunaikan zakatnya, tidak
disebut fura, meskipun harta tersebut ditimbun. Sebaliknya,

setiap harta yang belum ditunaikan zal<atnya dinamakan

kara <ebag;aimana disebutkan oleh Allatr SWT di dalarn Al
Qur'an- dan pemiliknya akan dibakar dengan hartanya yang

telah dipanaskan Gada Hari Kiamat kelak), meskipun harta

tersebut tidak ditimbrm."tB

16705. Al Husain bin Al Junaid menceritakan kepada kami, ia
berkat4 Sa'id bin Maslamah menceritakan kepada kami, ia
berkata" Isma'il bin Ibnu Umayyah menceritakan kepada

kami, dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata, "setiap harta

rB Riwayat dengan malcna yang sama diriwayatkan oleh Malik dalam At
Muwaththa' (11256). Adapun riwayat dengan Iafaztr yang sama diriwayatkan
oleh Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(611788), Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Tanzil (3141), serta Al Mawardi dalmr An-Nukat wa Al Uyun Q/357\, dan ia
menyebutkan lafazh yang serupa dari Nafi, dari Ibnu Umar.
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yang telah ditunaikan zakatnya maka ia tidak disebut Kanz

meskipun harta tersebut ditimbun. Sebaikny4 setiap harta

yang belum ditunaikan zakatrya, meskipun harta tersebut

tidak ditimbun, maka ia disebut Kanz.))t024

16706. Abu As-Sa'ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu

Fudhail menceritakan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari

Nafl, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Setiap harta (wajib zakat)

yang telah ditunaikan zakatnya, tidak disebut lmnz, meskipun

harta tersebut ditimbun di dalam perut bumi. Sedangkan

setiap harta wajib zakat yang belum ditunaikan zakatnya,

disebut kara, danpemiliknya akan dibakar dengan harta yang

telatr dipanaskan tersebut (pada Hari Kiamat), meskipun

harta tersebut terdapat di permukaan bulni."ro25

16707. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

dan Jarir menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari

Athiyyah, dari Ibnu Umar, ia berkat4 'Harta yang telatr

dittrnaikanzakattyatidakdisebntl(anz."to26

16708. ...Ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari Al
Umari, dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Harta yang

telatr ditunaikan zakafrrya tidak disebut kanz, meskipun harta

tersebut tersimpan di bawah lapisan bumi ketujuh. Sementara

'oza Takhriihadits ini telah disebutkan sebelumnya.
r0r Ketiga riwayat ini diriwayatkan oleh Malik dalam Al Muwaththa' (1t256),

dengan makna yang sama. Adapun riwayat dengan redaksi yang sama
diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1788), Al Baghawi dalam
Ma'alim At-Taruil (3141), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun
(3/357). Sedangkan riwayat dengan redaksi yang serupa dengannya
diriwayatkan daf,i Nafi, dari Ibnu Umar.

t@6 lbid.
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itu, setiap harta yang belum ditunaikan zakafaya disebut

konz, meskipun harta tersebut tampak."ro27

16709. ...ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Asy-

Syaibani, dari Ikrimah, ia berkata, "Harta yang telah

ditunaikan zal<aary a tidak disebut ka4 z." t@8

16710. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Almad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, ia berkata, "Orang-orang yang menimbur emas dan

perak, adalah ahli kiblat. Maksud kata kanz di sini adalatl

harta yang belum ditunaikan zakatrtya, meskipun harta

tersebut berada di atas permukaan bumi dan jumlalrnya

sedikit. Sejumlah harta, meskipun jumlahnya banyalq jika

zakafrryatelatr ditunaikan maka tidak disebut po*3to2e

167ll. Ibnu Waki menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Ayatrku

menceritakan kepada kami dari Israil, dari Jabir, ia berkata:

Aku pernah bertanya kepada Amir, "Jika suatu harta berada

di sebuatr tempat di antara langrt dan bumi, dan zakat harta

tersebut belum ditunaikan, maka apakatr disebut laru?" la
menjawab, "Pemiliknya akan dibakar dengan harta tersebut

pada Hari 1qi.rru1.r: 
I o3o

'a' Ibid.

'*r Disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalrun Al Muhtrar Al Wajiz (3/28) dan Abu
Hayyan dalamAl Balr Al Muhith (5/4ll).

I@e Disebutkan oleh Ibnu Athiyyatr dalan. Al Muharrar Al llajiz (3128), Abu
Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith (5/41l), dan Al Mawardi dalan An-Nukat wa
Al Uyn(31357).

1030 Disebutkan oleh As-suyuthi dalam Ad-Drr Al Mantsur (4/177) secta marfu'
dan m auqufkepada Jabir.
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Ulama lain berpendapat batrwa harta yang nilainya lebih dari

empat ribu dirham disebut lcanz, terlepas apakah zakatnya telatr

dikeluarkan atau belum dikeluarkan

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

16712. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar

bin Ayyasy menceritakan kepada kami dari Abu Hushain,

dari Abu Adh-Dhuha, dari Ja'dah bin Hubairah, dari Ali, ia
berkata, "Harta sebesar empat ribu dirham, atau kurang dari

itu, merupakan nafkah. Adapun harta yang nilainya lebih dari

ifu, maka merupakan kdnz."ro3r

16713. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayalrku

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Abu Hushain,

dari Abu Adh-Dhuha, dari Ja'dah bin Hubairah, dari Ali,
dengan redaksi yang sama dengan redaksi sebelumnya.

16714. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunazzak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

Sya'bi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Hushain

mengabarkan kepadaku dari Abu Adh-Dhuh4 dari Ja'datr bin

Hubairah, dari Ali, tentang firman Allah, 6b51- 651"
'4llS €r1l "Dan orang-orang yang menyimpan emas

dan perak," ia berkat4 "Empat ribu dirham atau yang lebih

kecil darinya disebut nafkah, sedangkan yang lebih besar

darinya disebut 1**;tto32

r03r 16nu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1788).

'032 Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam At Mu'jam Ash-Shagir (2145) dat
Sufran Ats-Tsauri dalam tafsirnya (hal. 125).
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Ulama tafsir lainnya berpendapat batrwa kanz adalah setiap

kelebihan harta dari apa yang dibutuhkan oleh pemiliknya. Riwayat-
riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

16715. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia
berkata: Ubaidillah bin Mu'adz menceritakan kepada karni,
ia berkata: Ayatrku menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'bah menceritakan kepadanya dari Anas, dari AMul
Wahid, bahwa ia mendengar Abu Mujib berkata: Dahulu"

bagan bawah (sarturg) pedang Abu Hurairatr terbuat dari
perak. Lalu Abu Dzt melarangnyq ia berkata,

"Sesungguhnya Rasulullah SAW b€rsaMq'Bmangsiapo
meninggalkan Qaka| emas atau perak, maka ia akan

di b akar de n gowtya t. nt 033

16716. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin
Hanrn menceritakan kepada kami dari Al Awam bin
Hausyab, dari Habib, dari Abu Al Bukhtari, ia berkata:

Hudzaifah pemah dituoyq "Bagaimana pendapatrru tentang

firman Allah SwT, ;fjCA l-;6 , ,Mereka menjadikan

orang-orang alimrqta', ia menjawab, 'Mereka tidak berpuasa

unttrk para ratrib tersebut, nimun jika para rahib tersebut

menghalalkan sesuatu bagi mereka, maka mereka

menghalalkannya. Begitu juga jika para rahib tersebut

mengharamkan sesuafu atas mereka, padatral Allah
menghalalkannya bag mereka. Itulah benttrk ibadatr

mereka."loil

163 Disebutkan oleh Ibnu Athiryah dalamAl Muhorar Al Wajiz QD9).rG{ Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (4i174), dan ia
menyandarkannya kepada Al Baihaqi dalan SW'ab Al Imwt, serta kepada Abu
Asy-Syaikh dari Hudzaifah.
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16717. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mu'ammal menceritakan kepada kami, ia berkata:

Suffan menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Al
A'masy dan Amr bin Murralu dari Salim bin Abu Al Ja'd,-ia

berkata: Ketika turun firman Allah SWT, 6;t\K- O-513

;ltl W "t 6 rii?,.$i '4llS {r"nl "Dan orang-orans

yang rnenyimpan emas dan perak dan tidak menaflrahkannya

pada jalan Allah," Nabi SAW bersabda, "Celala emas dan

celalca perak." Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali.

Hal itu ternyata meresahkan para sahabat mereka berkata,

"Lalu, apakah yang dapat kami jadikan sebagai harfiz*?" Umar

berkata, 'Aku akan menanyakan hal tersebut." la pun

berkata "Wahai Rasulullatr SAW, sesrurgguhnya para

salrabatnu merasa berat dengan hal tersebut. Mereka berkata,

"Lalu, apakatr yang dapat kita jadikan sebagai har1o?"

Rasulullah SAW bersabda" "Lisan yang senantiasa berdzikir,

hati yang senantiasa bersyuhtr, dan istri yang membantu

kalian dal am agamanya (Islam). "r03s

16718. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muammal menceritakan kepada kami, dia berkata: Israil

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Salim bin Abu

Al Ja'd, dari Tsauban, dengan redaksi yang sama dengan

riwayat sebelumnya.

16719. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzak mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ats-

Tsauri mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari Amr

bin Murratr, dari Salim bin Abu Al Ja'd, ia mengatakan

1035 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya(5/366).
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batrwa ketika turun firman Allah SWT, 6iK- O-513
;tl ,W 4t7 3i-$1't4lli {r:3li "Dan orang-orans

yang menyimpan emos dan perak dan tidak menaflahkannya

pada jalan Allah," orang-orang Muhajirin berkata, "Apakah

yang dapat kami jadikan sebagai harta?" Umar berkata" trr{ku

akan bertanya kepada Nabi SAW tentang hal tersebut. Lalu

aku pun mendapati beliau sedang berada di atas unta,

kemudian berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah,

sesungguhnya orang-orang Muhajirin berkata'Apakatr yang

dapat l<ard jadilon sebagai rrurv*? Rasulullah SAW

menjawab, 'Lisan yang senantiasa berdzikir, hati yang

senantiasa bersyuktr, dan istri mubninah yang akan

membantu salah seorattg katian dalam agamonyar "1036

16720. Al Hasan menceritakan kepada kami: Ia berkata:

AMurrazzak mengabarkan kepada lorli, ia berkata: Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Syahr bin

" Hausyab, dari Abu Umamah, ia berkata, 'Salah seorang

Ahlus Shutrah meninggal duniq dan temyata di celananya

ditemukan uang sebesar satu dirham. Rasulullah SAW pun

bersabda, 'Dibalcar satu lwli'. Kemudian yang lain meninggal

duniq dan ternyata di celananya didapati uang dua dinar.

Nabi SAW pun bersaMa, 'Dibakor dua lali'."r037

16721. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada l€mi dari Qatadah, dari Syahr bin Hausyab, dari

rG6 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya(5D52).
1037 Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnadnya (5D52),Ath-Thabrani di dalam

Al lula'jan Al Kabir (t/310), dan Al Haitsami di dalam Majma' Az-Zavaid
(5/148).
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Shudai bin Ajlan Abu Umamatr, ia berkata, ,'seorang lak-laki
penghuni Shuffah meninggal dunia, dan tbrnyata di
celananya ditemukan uang sebesar satu dirham. Rasulullatr
SAW pun bersabd4 ,Dibakar satu kali,. Lalu yang lain
meninggal, dan ternyata di dalam celananya ditemui uang
dua dirham. Rasulullatr sAw pun bersabd4 'Dibakar dua
7*11t. "1038

16722. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Manshur, dari salim, dari
Tsauban, ia berkata, "Kami pernah melakukan perjalanan
bersama Rasulullatr sAw. orang-orang Muhajirin berkata,
'Kami ingin sekali mengetahui harta apakah yang paling
untuk kami miliki, karena telah turun ayat tentang emas dan
perak.'Umar berkata, Tika kalian mau, aku akan menanyakan
hal tersebut kepada Rasulullah sAw'. Mereka berkata" 'ya,.
Ia pun pergi, dan aku mengikutinya dengan cepat di atas
untaku. Ia lalu berkata, 'wahai Rasulullatr, sesungguhnya
ketika Allah swr menurunkan firman-Nya tentang emas dan
perak, orang-orang berkat4 "Kami sangat ingin mengetatrui
harta apa yang paling baik untuk kami miliki'.' Rasulullatr
sAw lalu bersabda, 'Hendalcnya setiap tralian menjadikan
lisan yang senantiosa berdzikir, hati yang senantiasa
bersythtr, dan istri yang membantunya dalam sgamanyo
(slom) sebagai hortanya,. "ro3e

r03t Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalarn pembahasan tentang at-tafsir (5092) dan
,^,^ Ibnu Abu Syaibah dalam mushannahya(31249).
'"" Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya (5/2g2), At-Tirmidzi dalam ls-

Sunan (3094), dan lbnu Majah dalam kitab ,4 n-Nikah (1356).
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.dbu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar dari
riwayat-riwayat tersebut adalah yang berasal daxi Ibnu umar, bahwa
setiap harta yang telatr ditunaikan zakatrrya tidak disebtt kanz yang
haram ditimbun oleh pemiliL.yq meskipun harta tersebut jumlatrnya

banyak, dan setiap harta yang belum ditunaikan z.akafrya, maka
pemilik harta tersebut berhak mendapatkan ancarnan Allah SWT -kecuali Allah SWT berkenan memaafkannya- meskipwr harta

tersebut jumlahnya sedikit, selama zakatnya memang telah wajib
dikeluarkan.

Hal tersebut karena Allah SWT telatr mewajibkan pada setiap

lima uqiyoh perak zakzt sebesar 2,5 persennya, dan pada setiap 20

mitsqal emas, zakat sebesar 2,5 persennya Jika ini merupakan

kewajiban yang telatr Allah SWT tetapkan pada emas dan perak

melalui lisan Rasulullah, maka sudah sangat dimakluni batrwa harta

yang banyak, meskipun jurrlaturya mencapai jutaan, jika harta

tersebut 
-meskipur 

telatr ditunaikan termasuk kategori

kanz yang pelakunya Allah SWT ancam dengan hukuman (di akhirat),

maka tentu pada harta tersebut tidak ada z,akat sebesar 2,5 persen,

sebagaimana kami sebutkan tadi, karena suatu harta yang wajib
dikeluarkan secara keselunrhan dan haram untuk dimiliki, maka

penyucian harta tersebut adalah dengan cara mengeluarkan

keseluruhannya dan memberikannya kepada orang yang berhak

menerimanya, bukan hanya dengan mengeluarkan2,S persennya saja.

Datam hal ini, harta tersebut dianalogikan dengan harta

rampasan (curian) yang haram ditatran oleh orang yang merampasnya,

namun sebaliknya, harta tersebut wajib dikeluarkan dan diberikan

kepada orang yang memilikinya. Jadi, penyucian barang seperti ini
adalah dengan mengembalikannya kepada pemilikinya (secara utuh).
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Demikian pula seandainya harta lebih dari empat ribu dirham, atau

melebihi kebutuhan pokok pemiliknya, yang jika tetap ditahan oleh

pemiliknya (ika hak-hak orang lain dari harta tersebut telah

ditunaikan kepada mereka) membuatnya berhak mendapatkan

anc{rman Allah SWT, tentu si pemilik tersebut bukan harus

mengeluarkan 2,5 persennya, namun tentu harus mengeluarkan

seluruh ftelebihan) harta tersebut kepada orang yang berhak

mendapatkannya serta memberikannya kepada pihak yang seharusnya,

persis dengan yang telah kami sebutkan pada masalah orang yang

merampas harta orang lain, yaitu dengan mengembalikan hana

tersebut kepada pemiliknya.

Riwayat yang menjelaskan demikian:

16723. Mutrammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Mtrhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ma'mar berkata: Suhail bin Abu "Shalih

mengabarkan kepadaku dari ayahnyq dari Abu Hurairah,

batrwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seseorang

menahan z*at hartanya melainkan pada Hari Kiamat akan

disiapkan lempengan dari api, lalu dahi serta punggungnya

dibakar dengan lempengan tersebut, yang lamanya lima ratus

ribu tahun. Demikian, hingga urusan semua manusia

diselesaikan. KemudianlMo orang tersebut melihat jalan

(tujuan) akhirnya. Jika harta tersebut dari jenis unta, maka

orang tersebut dibentangkan di tanah luas yang rata

permukaannya.lul Aku kira ia berkata: unta tersebut

menggigitnya dengan mulutny4 dan unta yang pertama akan

r*o Pada riwayat Abdunazzak dalam tafsirnya, disebutkan bf "mak4 jika...".
rqr Pada riwayat Abdurrazzak dalam tafsirnya, terdapat' redaksi kalimat yang

terpotong, yaitu'?ada hari yang panjangnya selama lima puluh ribu tahun."
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kembali melakukan hal tersebut setelatr unta yang

terakhir.lm2 Hingga urusan selurutr manusia diselesaikan.

Kemudian ia pun melihat jalan (tujuan)nya. Jika harta
tersebut adalah kanrbing, maka sama seperti itu, hanya saja

kambing tersebut melryenrduknya dengan tanduknya dan

menginjaknya de,ngan telapak kakinya. lB3

Hal yang sama juga dijelaskan pada riwayat-riwayat serupa

dengan riwayat tadi. Namun, kami enggan menyebu&annya
di sini l€rcna ltawatir terlalu panjang.

Di sini terdapat dalil yaug sangat jelas, bahwa ancaman Allah
SWT tersebut sebenarnya ditujukan utuk harta yang

kewajibannya benrpa zaka\ tetapi tidak ditunaikan kepada

orang yang berhak mendapatkannyq bukan karena memiliki
dan menyimpamya

. Dari penuturan yang telah kami berikan tadi, jelas bahwa ayat
ini ffifat khusus, sebagaimana diutarakan oleh Ibnu Abbas pada

riwayat berikut ini:

16724. Mutrammad bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaktr, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadakq ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman
A[ah swr, C,f lti{l'r1-i? €r1xl 6;]51_ O_fitS
A vt4 J]53 ;'l ,W;,o,o, *ori-orans yans

menyimpan emas dan perak dan tidakmenaflrahkawtya pada

r0'2 Pada riwayat Abdurrazzalc disebutkan bvt * Oi3f .yng pcrtanu
.^.- mengulaqgi setelah 1,ang teral&ir".
'"' Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Az-zaktt (25), dengan sedikit

perbcdaan pada redaksinp, dan Abdurrazzalc dalam tafsirnya efi4?).
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jalan Allah, malw beritahukanlah kepada mereka, (bahu,a

mereka akan mendapat) silcsa yang pedih," ia berkata,

"Mereka adalah Ahli Kitab."

Ia juga berkata "Ayat ini bersifat khusus dan umum."lM

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat ini bersifat khusus dan

umum adalah, ia khusus bagi kaum muslim yang tidak menunaikan
zakat hartanya, dan ia bersifat umum bagi ahli kitab karena mereka

orang kafir, dan apa yang mereka nafkahkan (belanjakan) tidak akan

diterim4 meskipur mereka melalcukannya.

Penafsiran terhadap perkataan Ibnu Abbas yang kami
sampaikan tersebut dibe,narkan oleh riwayat berikut ini:

16725. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: AMullatr
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhatr, dari Ibnu
Abbas, tentang firman Allah swT {;"ni <);}K 6Jl3(i 3i S3 l4lli "Dan orang-orans yang menyimpan

emas don perok dan tidak mena/kahknnnya, " hingga firman-
Nvq 6jl33'{Y$jn Kiil3ij,4 ( ri " Initah
hmta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri,
Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu

simpan itu." ia berkat4 "Mereka adalatr orang-orang yang

tidak menunaikan zakat harta mereka." Ia juga berkat4

"Setiap harta yang tidak ditunaikan zakatnya, baik harta

tersebut berada di permukaan maupun di dalam perut burni,

maka disebut knnz. Sedangkan setiap harta yang telatr

rm Disebutkan oleh As-suyuthi dalan Ad-Dan Al Mantsur (4ll7l).

-

-
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ditunaikan zakatnyas tidak termasvk kanz, baik hana tersebut

berada di pemrukaan mauBun di dalam perut bumi."lM5

16726. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata"

tentang firman Allah swT, €1111 6;i(3_ Oji',
'I$SU "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan

perak," ia berkata, "Maksud kata kanz adalatr harta yang

ditahan dari ketaatan dan kewajiban terhadap Allah SWT.

Itulah yang disebut kmrz."

Ia juga berkata, "Z*il, dan shalat. Keduanya sama-sama

diwajibkao, dan Allah SWT tidak memisabkan

keduanya-lM

Abu Ja'frr berkata: Kami berpendapat bahwa makra kata

tersebut bersifat khusus, karena dalam bahasa Arab, yang dimaksud

dengan karu adalab setiap sesuatr yang dikumpulkan bersama sesuatu

yang lain, baik di dalam perut bumi maupun di permukaannya Makna

ini ditunjukkan oleh perkataan seorang penyair berikut ini:

');<1oj, rsyt'$t ui i:s'.*l oLG')a,'):,I

"Bukanlah sebtnh kebaikan bagifu jika aht hanya memberi *o,no,

tamu dengan hiit gandum, padahal aht memiliki gandum yang

berumptk-tumpuk "

Maksudnya, aku memiliki gandum yang ditumpuk antara satu

dan lainnya (maksudnya adalah banyak). Demikian pula orang Arab

rqs fbnu Abu Hatim dalam tafsimya (6/1788) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Tanzil (3141).

ru6 Makna ini disebutkan oleh As-suyuthidalamAd-Dun Al Mantsw (41177).
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menyebut badan yang gemuk dengan mubaniz karena daging yang

satu menumpuk dengan yang lain.

Jika makna kata konz yang dipahami oleh orang Arab sama

seperti yang kami sebutkan tadi, maka makna firman Allah SWT,
'rA-ir) €"11 <r;if<- 65V 'Dan orans-orans yans

nenyimpan emas dan perak," adalah, dan orang-orang yang

mengumpulkan emas serta perak.

Firman-Nya, ;fi ,Wi, A \i .rt4 Si "Dan tidak

menalkahkan ro ooao iaon itiin," bersifat umum dalam hal tilawah
(bacaan), dan pada ayat tersebut tidak terdapat penjelasan tentang

ukuran banyaknya emas dan perak yang jika satu dan lairurya

dikumpulkan maka membuat pemiliknya berhak mendapatkan

ancaman. Sudatr dimaklumi bahwa kekhususan tersebut dapat

diketatrui melalui penjelasan Rasulullatr SAW, yaitu sebagaimana

telatr kami jelaskan sebelumnyq batrwa maksudnya adalah hatta yang

belum ditunaikan haknya" berupa zakat, bukan yang lain, berdasarkan

dalil yang telah kami jelaskan sebelumnya, yang menunjukkan

kebenaran penafsiran tersebut.

Sebagian satrabat mengatakan bahwa ayat tersebut bersifat

umum untuk setiap harta yang disimparU hanya saja ia ditujukan

secara khusus bagi ahli kitab, dan merekalatr yang dimaksud oleh

Allah SWT. Pendapat ini disebutkan dalam riwayat berikut ini:

16727. Abu Hushain bin Abdullah bin Ahmad bin Yunus

menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan

kepada karni, ia berkata: Hushain menceritakan kepada kami

dri Zard bin Wahb, ia berkata: Aku melewati Ar-Rabadzatr,

dan aku berjumpa dengan Abu Dzar. Aku lalu bertanya

kepadanyq "Wahai Abu Dzar, apa yang membuatmu singgatr
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di tempat ini?" Ia berkata, "Ketika aku di Sy?m, aku

membaca ayat, '4llS €r1\ 6;& dJ$ 'oo"

orang-orang yang menyimpan emas dan perak' Lalu

Muawiyah berkata, 'Ayat ini tidak ditujukan kepada kita,

namun ia ditujukan kepada ahli kitab.' Lalu hrkatakan bahwa

sest'ngguhnya ayat ini diturunkan untuk kita dan mereka.

Perbedaan pendapat antara alan dengan Muawiyatr pun

memuncak.

Ia lalu mengadukan diriku kepada Utsman, maka Utsman

menulis surat kepadaku yang menymrhku untuk datang

mengladap kepadanya Alu prm menghadap Utsman. Ketika

aku tiba di Madinah, orang{rang mengikutilu dari belakang,

seakan-akan mereka belum pernah melihat diriku

sebeluurrya. Aku prm hal tersebut kepada

Utsrnan. Utsman kemudian Hata,'Menyingkirlah'."

Abu Dzar berkata, *Demi Allalt aku tidak akan menarik

kembali apa yang telah hrkatakant:tt047

16728. Abu Kuraib, Abu As-Saib, dan Ibnu Waki menceritakan

kepada kami, mereka berkata: Ibnu Idris menceritakan

kepada kami, ia berkata: Hushain menceritakan kepada kami

dari Yazid bin Wahb, ia berkata, 'Kami melewati Ar-

Rabdzah..." Kemudian ia menyebutkan riwayat dari Abu

Dzar dengan redaksi yang serupa dengan redaksi tadi.

16729. Abu As-Saib menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada kami dari Asy'ats dan Hisyam, dari

Abu Bisyr, ia berkata: Abu Dzar berkata: AInr pergi ke Syam,

ts7 Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam kitab Az-Zakat (1406) dan Ibnu Katsir

dalam tafsirnya (6/1 89).
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dan kubaca ayat, *5 i4SlS {"11 6;& 6-lt3
8l W A ,q U "Dan orang-orong yang menyimpan

emas dan perak dan tidak menatkahkannya pada jalan

Allah."

Muawiyatr berkata, "Sesungguhnya ayat tersebut ditujukan

kepada ahli kitab."

Abu Dzar berkata" "Sesrurgguhnya ayat ini ditujtlkan kepada

kita dan metreka."

16730. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadalar, ia berkata:

Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hushain

mengabarkan kepada l<ami dari Zaid bin Wahb, ia berkata:

Aku pernah melalui Ar-RaMzah, dan aku bertemu dengan

Abu Dza4 maka kutanyakan kepadanya, *Apa yang

membuatuu sampai di tempat ini?" Ia menjawab, 'I(etika
aku di Syanr, terjadi perselisihan pendapat antara aku dengan

Muawiyarr tentang ayat, i4ils €rfi 6tj$- o-$|',t
;t\ ,W A q f,$.$3 'oo, orang-orang yarrg menyimpan

emas dan perak dan tidok mena/kahkannya Wdo ialan
Allah.' Muawiyah berkata, 'Ayat ini diturunkan kepada ahli

kitab.' Aku lalu berkata'Ayat ini diturunkan kepada kita dan

mereka'." Ia menyebutkan s€eerti redaksi Husyaim dari

Huhain.lut

Jika ada yang bertanya, "Bagaimana dapat dikatakan bahwa

pada ayat, ;tl W A q SiSi "Don tidak menalkahkamya pada

jalan Allah," dhamir ftata ganti) ti di sini dimaknai secara kinayah

terhadap salatr satu dari kedua jenis trarta tersebut (emas dan p€rak)?'

ru Riwayat ini dan riwayat sebelumnya diriwayatkan oleh Al Bukhari dalart Tafsir
Al Qw'*t.



$nahN:taufuh

Jawabnya adalah, "Kedudukan dhamir ti memiliki dua

kemungkinan penafsiran. Pertama, emas dan perak, keduanya

merupakan maksud lafa;in i:ji3tt.Jadi, seakan-akan dikatakan OJ|S
6;63-yaitu barans yans disimpan ;ltl,W Aq Ull,karena

dalam ayat ini, emas dan perak merupakan barang yang disimpan.

Kedua, penjelasan tentang salah satu dari keduanya telah mencukupi

penjelasan terhadap yang lainnya" karena makna yang ditunjukkan

oleh salah satu dari keduanya telah mewakili makna kata yang

lainnya. Konteks seperti ini banyak ditemukan dalam perkataan orang-

orang Arab dan dalam syair-syair mereka. Dalil yang menunjukkan

hal tersebut adalah perkataan seorang penyair berikut ini:lue

ry,€Y)t,ft,'!:rb aUl: 6* a ;p
"Kami mercaa cuhtp terhadap apayang ada pada kami.

Dan lralian merasa cuhtp terhadap apa yorrg ada pada kalian, dan

pendapat Hta berbedo."roso

Dalarn bait tersebut penyair mengatakan ;at1 (dalam bentuk

tunggal) dan tidak mengatakan g?tt(dalarn bentuk mutsanna).

Penyair lairurya menyebutkan: los I

r1r-" t:rs e6- l6 ;*$t'ftt,7#t C""ot

Penyair yang dimaksud adalatr Qais bin Al Khathim bin Adi bin Amru bin Sud
bnZhafr. Kuyahnya (ulukannya) adalatr Qais Abu Zaid. Abu Al Khathim mati
terbunuh dalam usia muda. Ia dibunuh oleh seorang laki-laki dari bani Hartsatt
bin Al Harits bin Al Khazraj. Ia meninggal pada tatrun 2 SH (620 M). Lihat
biografinya dalam Al Aghani Q/3-6).
Bait syair ini disebutkan dalam Tafsir Al Qurthubi (81137), Ma'ani Al Qur'an
karya Al Fana (l/434), Mughni Al-Labib An Kutub Al A'arib Qll279), serta
Majaz Al Qur'an karya Abu Ubaidah (1D58).
Penyair yang dimaksud adalah Hassan bin Tsabit. Biografinya telah disebutkan
sebelum ini.
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"Sesungguhnya puncak masa muda dan rambut yang hitam,

jilra tidak berstmgguh-sungguh maka ia adalah gils. ut0sz

Pada bait tersebut penyair mengatakan f1t- t (dhamir pada

U,ata ,e1i dalam bentuk tunggal) dan tidak mengatakan ri6i il
Demikian dalam banyak hal. Diantaranya juga firman Allah SWT,

#tWL15'69-t536V Auah swr tidak mengatakan 64j!.

{tOO

'frj-::t gq6":tf&i3i+26 cW #;;-.{, l:,t1 Kr,fl "€ja tI tl:S VS*:
@o;gs

uPddahmi dipanasl<mt arras pqak iat dalarn rcraT<a

J alwrwrn, lalu dibalor dmgannya ilahi mer:el<a, lanrbwry
dm furrggrunrg msel<a (lalu dil<otal<frrJ) lnpada merela,
'Irilah lwtta bendanw y arJg ksnau simpan unt;rtk difunu

s endiri, mal<a r as al<mtlah sel<m ang ( akib at dari) ap a y mtg
lranru simpan itu."(Qs. At,Taubah [9]: 35)

'0" B4,- syair ini disebutkan dalam kumpulan syair Hassan bin Tsabiq yaitu pada
salatr satu bait syairnya yang panjang. Lihat kttab Ad-Diwan (l/236), Tafsir Al
Qurthubi (81128), dan Majaz Al Qur'an karya Abu Ubaidah (UZSS).

lpt artinya batas, dan mat suanya di sini adalah akhir dari sesuatu.

t'rjt maksudnya puncak kekuatan, ketampanan, dan ketegarannya.

f Kv#?H^Wt"r#-#t"*f&'A
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6if3 (Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraha

Jahanam, lalu dibahar dengannya dahi mereha, lambung dan

punggung mereka [lalu dikatakanJ kepada mereka, ulnilah harta

bendamu yang hamu simpan untuk dirbnu sendiri, maka

rasakanlah sekarang [akibat dariJ apa yang hamu simpan itu.'

Abu Ja'far berkata: Dalam ayat ini Allah SWT berfirman,
.Wahai Muhammad, berikanlah kabar gembira berupa adzab yang

sangat pedih kepada mereka yang menimbun emas dan perak serta

tidak mengeluarkan hak-hak Allah SWT dari harta tersebut."

'-1A )G e W G ii- "Pada hari dipanaskan emas

perak itu dalam neralca Jahanam." Y.ata ?li- p"da redaksi ini

merupakan shilah maushul dari firman-Nya, ;li l7riiil "pada ayat

sebelumnya". 'seakan-akan Allah swT berfirnan, "Berilatr kabar

gembira kepada mereka, yang dengan ad2;b tersebut Allah SWT

menyiksa mereka pada hari mereka dibakil dengan hartanya.o'

Maksudnya di sini adalatr firman-Nya, W 64
"Dipanaslcan emas perak itu," Harta tersebut mastrk ke dalam

neraka, lalu dipanaskan di dalamnya, yaitu emas dan perak yang

mereka simpan tersebut akan dibakar di dalam neraka Jatranam, lalu

datri, pingBmg, dan punggung mereka dibakar dengannya. Segala

sesuatu yang dimasukkan ke dalam neraka pada hakikatnya telah

dipanaskan dan dibakar. Berasal dari kata Jt. Ini dikatakan dalam

batras lrrab,irl;1 Wl 16' d itiyt L*jll. uAku memanaskan besi

di dalam api, dan aku benar-benar memanaskalulya."

#q 6" iFX "Lalu dibatwr dengannva dahi

merelca," Maksudnya adalah dibakff dengan emas dan perak yang

disimpan tersebut. Emas dan perak tersebut dipanaskan di dalam

neraka" lalu Allah SWT membakar orang tersebut dengannya. Allalt
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SWT menjelaskan bahwa Dia akan membakar dahi, pinggang, dan

punggung orang yang menimbun harta tersebut.

'f!j,b t1llii "Inilah harta bendamu yang kamu simpan.,,
Maksudnya adalah, dikatakan kepada orang-orang tersebut, "Inilah
yang dulu kalian simpan ketika masih di dunia, watrai orang-orang

kafir yang telah menghalangi ditunaikannya hak-hak Allatr SWT yang

wajib atas harta tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri."

6if3'{" 6116 "uot rasakonlah sekarang (akibat

dari) apa yang kamu simpan itn." Maksu&rya adalah, dikatakan
kepada merek4 *Oleh karena itu, rasakanlahadzrrb Allah SWT karena

kalian tidak menunaikan hak-hak Allah SWT yang ada pada harta

kalian, bahkan kalian justnr menyimpannya dengan tujuan
memperbanyak dan berbangga-bangga dengannya.

Redaksi # itf "dikatakan kepada mereka,, tidak
disebutkan dalam firman Allah SWT tersebut, karena makna redaksi

tersebut telah ditunjukkan oleh redaksi kalimat yang ada.

Penafsiran yang sama juga dikatakan oleh para atrli tafsir,
sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut ini:

16731. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyatr
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub mengabarkan

kepada kami dari Humaid bin Hilal, ia berkata: Abu Dzar

berkata, "Berilatr kabar gembira kepada orang-orang yang

menyimpan harta mereka, yaitu berupa adnb. Pinggang dan
punggung mereka akan dibakar, hingga panas bakaran

tersebut sampai ke dalanr perut mereka."lo53

163 Redaksi yang semakna dengannya diriwayatlcan oleh Muslim dalam Kitab Az-
Zalot (35).
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16732. ...ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami dari Al
Jauhari, dari Abu A1 Ala bin Asy-Syikhir, dari Al Ahnaf bin

Qais, ia berkata, "Aku tiba di Madinah. Ketika aku sedang

berada di sebuatr majelis yang dipenuhi oleh orang-orang

Quraisy, tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan tubuh dan

pakaian yang lusuh. Laki-laki tersebut lalu berdiri di dekat

mereka dan berkata, 'Berilah kabar gembira kepada orang-

orang yang menyimpan hartanya, berupa batu yang

dipanaskan di api yang akan membakarnya pada Hari Kiamat

kelak. Batu itu akan diletakkan di dada salah seorang dari

mereka, hingga keluar di tulang bahunyalosa bagian atas.

Batu yang panas itu juga diletakkan di tulang bahunya bagian

atas hingga keluar di dadanya sambil bergoncang.' Orang-

orang pun menundukkan kepalanya, dan aku tidak melihat

seorang pun dari mereka yang mengangkatrya kembali.

Orang tersebut lalu pergi, dan aku mengikutinya, hingga ia

dudtrk di sebuah tiang. Aku kemudian benanya kepada laki-

laki tersebut, 'Tidak ada yang aku lihat melainkan orang-

orang tersebut segan dengan perkataanmu tadi'. Laki-laki itu

berkatq 'Sesturgguhnya mereka adalah orang-orang yang

tidak mengetatrui apa pun'."1055

16733. Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Al

Hakam menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Qais

menceritakan kepadaku dari Amr bin Murrah Al Jamali, dari

roto Pada teks asli tertera lafazl ,-ii3r 'ueit ygrr1g artinya saraf di dalam otot yang

terhubung ke tulang. Lrhat Lisan Al Arab $ata'uaii1.
1055 Diriwayatkan oleh Al Bulfiari dalam Kitab Az-Zakat (1407), Muslim dalam

Kitab Az-Zakat (34), dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/190). Maksud lafaztt

i,i4adalahbatu yang dipanaskan dengan api.
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Abu Nashr, dari Al Ahnaf bin Qais, ia berkata uAku pernah

melihat seorang laki-laki di masjid Madinatr dengan pakaian

dan kodisi yang lusutr. Laki-laki itu berjalan mengitari

beberapa buah majelis yang ada, seraya berkata, 'Berilah

kabm gembira kepada orang-orang yang menyimpan

hartanya, bahwa pinggang, dahi, dan punggung mereka akan

dibakar'. Laki-laki itu lalu pergi sambil mengumpat, 'Apa
yang akan dilakukan oleh orang-orang Quraisy
kePadaku'?'1056

16734. Muhammad bin Abd Al A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, ia berkata: Abu Dzar berkata,

"Berilah lwbar gembira kepada mereka yang menumpuk

hartahya" ba?rwa datri, pinggang, dan punggung mereka akan

dibakar.'1057 i

16735. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahlu
menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Qabus, dari

ayatrrya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allatl SWT, #-';A )G 4W 64 "Pada hari dipanaskan emas perak

itu dalom neraka Jahanam, " ia berkata, "Maksudnya adalah

ular yang melilit dahi dan keningnya. Ular itu berkat4

'Akulah hartamu yang tidak engkau keluarkan'.'1058

16736. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada karni, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

r0$ Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya(51169).
tot' Disebutkan oleh Abdurrazzak dalam mushannafrrya (4t29) dan tafsirnya

(2nu).
r05t Disebutkan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dan Al Man*ur (4/180), dan ia

menyandarkan riwayat ini kepada Abu Asy-Syaikh dari Ibnu Abbas.
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menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Salim bin Abu

Al Ja'd, dari Ma'dan bin Abu Thalhah, dari Tsauban, bahwa

Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa meninggalkan kanz

(tanpa dibayar zalatnya) setelah lcematiannya, malra pada

Hari Kiamat akan diciptalran untubtya seekor ular yang

putih kepalanya dilcarenalcan banyalmya bisa yang terdapat

pada taringnya, dan ular tersebut memiliki dua buah taring

di kepalanya, yang senantiasa mengihtti orang tersebut.

Orang itu berkata, 'Celaka engkau! Siapa engkau'? Uar itu
menjntab, 'Aht adalah lurta yang engkau tinggallan

setelah kematianrnu'. Uar itu terus mengihttinya hingga ia

memasukkan tangan orang tersebut kc mulutnya lalu

menggigitnya, dan diifuti setelahnya dengan seluruh

anggoto tubulttya'. "1059

16737. Al Hasan bin Yafiya menceritakan kepada kami, ia berkata:

" Abdurrazzak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari ayahny4

ia berkata: Telah sampai ke,padaku sebuah berita, bahwa pada

Hari Kiamat karu akan berubah menjadi seekor ular yang

mengikuti si pemilik harta tersebut, sedangkan ia selalu

berusatra lari darinya.l060 Ulur itu berkata" 'Aku adalah

tose Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Mmvarid Azh-Zham'an (803), Ibnu

tOuzaimatr dalanr kitab shahihnya Q255), serta Al Mundziri dalam At-Targhib

wa At-Tarhib (2/108), dan ia mengatakan batrwa hadits ini diriwayatkan oleh Al
Bazzar.Ia juga mengatakan batrwa derajat hadits ini hasan'

Diriwayatkan pula oleh Al Hakim dalamAl Mustodrak (l/38E)'
,* pada riwayat Abdurrazzak, sebagaimana dalam tafsirnya Q/146), disebutkan

dengan redaksi, "Pada Hari Kiamat, kanz berubah wujud menjadi seekor ular

yuo! tia* memiliki rambut, yang selalu mengikuti pemilik kanztersebat.'?

l
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hartamu!' Tidaklah ular tersebut mendapati sesuatu

melainkan akan menerkamnya.' 106l

16738. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abdullah

bin Munatr, daxi Masruq, dari Abdullatr, ia berkata, "Demi

Dzat yang tidak ada ilah selain Dia, seorang hamba tidak

dibakar dengan hartanya yang dipanaskan dengan cara dinar

ditumpuk dengan dinar, dan dirham ditumpuk dengan

dirham, rulmun kulit hamba tersebut dibentangkan lalu dinar

dan dirham tersebut diletakkan secara terpisah-pisatr, di

atasnya."l62

16739. ...ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari Sufran,

dari Al A'masy, daxi Abdullah bin Murrah, dari Masruq, dari

Abdullah, ia berkata "Seseorang tidaklah dibakar oleh

hartanya dengan meletakkan dinar di atas dinar yang lain,

dan dirham di atas dirham yang lain, namun dengan

membentangkan kulitny". :r I 053

occ

i5- i't,:. t- a.|i, f,GCi iti'^+ rt*)\ 
t'1:viL

iq b$ $rff fu;\ W.g'ii; o. iAt'iQ

l06t

1062

1053

Disebutkan oleh AMurrazzak dalam tafsirnya (21 146).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611790), dengan sanadiwayat setelahnya.
rbid.
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't;f <+gr-:SVi{rl41AUWfi
't$\t'{^f ir{I6'^fuu"#JT1:z^

"Sesnnggzh"ry a bilangm bulan p adn sisi Alloh adalah ihn
belas bulan, ilalam l<etntapan y',Jlldh di walcat Dia

merrciptal<m langit ilm blttrli, dianfuratry a empat bulart
Haram. Itulah (l<ctctapan) agarna yolng lurus, mal<f,

jangcirllah l<affru menganiay a diri l@nau dalarn bulm y drrg
enpat iau ilan perangilahl(Mrr rrruxyrikin iht serrunnya

sebagaimarra rnereka Wn rnetnrl.:mrgil<mu serwanya, dmt
l<etalruilahbahwas(mydNlahbesqtaordrrg.orcmgyorrlg

bertnkwa." (Qs. At,Taubah [9]: 36)

T4.*il I*1o Altah: # f:,f Gt;ti't+ )#l'Ji+'ltL
bli <4""'i; u5t+3;ii:-,2iiaor i{ri;- $l ,.t+- 6.

+'11lY .6,e, .Fl \M "'#. * W fi gi
'a#1 'C ';ii rt r;[-;G z;LlL '#jg- (sesungguhnya

bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam

ketetapan Allah di wahtu Dia menciptakan langit dan bumb

diantaranya empat bulan Haram. Itulah [ketetapanJ agama yang

lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan
yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya

sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan

ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman Allah SWT, ',l:V'ltL
"Sesungguhnya bilangan," yaitu jumlatr bulan dalam safu tahun.
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Maksud firman Allah SwT, i: + $fu i&6;rt'^+
itl "podo sisi Atlah adalah dua belas bulan, dalam lcetetopan Allah,u

yaitu, pada kitab yang di dalamnya Allah SWT mencatat semua yang

telalr Dia tetapkan berdasarkan qadha-Nya.

Maksud firman Allah swr, 't+3jit $.iist (Lii.
'i; ,45 "Di waldu Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya
empat bulan haram," yaitu, pada masa Jatriliyah, dari dua belas bulan,

terdapat empat bulan Haram (suci) yang diagungkan dan disucikan,

dan pada bulan-bulan tersebut diharamkan melakukan peperangan.

Bahkan, seandainya pada (salatr satu) bulan haram tersebut seseorang

menjumpai orang yang telah membunuh bapaknya, ia tidak boleh
melukai orang tersebut. Bulan-bulan haram tersebut adalatr Rajab

Mudharr,106a dan tiga bulan lain yang benrrutan, yaitu Dzul Qa'datr,
Dzul Hijjah, dan Muharram.

Terdapat banyak riwayat dari Rasulullatr SAW yang

menj elaskan masalatr tersebut.

16740. Musa bin Abdunahman Al Masruqi menceritakan kepada

kami, ia berkata: Zud,bin Hubab menceritakan kepada karni,

ia berkata: Musa bin Ubaidatr Ar-Rabadzi menceritakan

kepada kami, ia berkata: Shadaqatr bin Yasar menceritakan

kepadaku dari Ibnu Umar, ia berkata: Ketika haji Wada,

Rasulullah SAW berkhutbah di Mina, di tengah-tengatr hari-

hari tasynq. Beliau berkata, 'Wahai sekalian manusia!

Sesungguhnya waktu berputar sebagaimana hari ketika Allah
SWT menciptakan langit dan buri, dan sesungguhnya

t* Ra.lab Mudharr adalah bulan yang terdapat di antara bulan Jumadil Akhir dan
Syaban, bukan Rajab yang dikatakan oleh Rabi'ah, bahwa Rajab Muharram
adalah bulan Ramadhan (Tafsir lbnu Katsir,jild. IV/148).
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jumlah bilangan bulan di sisi Allatr SWT adalah dr:a belas

bulan, yang terdapat empat bulan haram (suci), diawali

dengan Rajab Mudharr, yang terletak antara bulan Jumadil

akhir dan Sya'ban, lalu Danl Qa'dah, Dzul Hiliatr, dan

Muharram."l65

16741. Mutrammad bin Ma'mar menceritakan kepada karni, dia

berkaa: Rauh menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy'ats

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirin dari

Abu Hurairah, ia bertata: Rasulullah SAW bersabda,

"Sesungguhnya waktu berpdar sebagaimana hari ketika

Allatr SWT menciptakan langit dan bumi. Di antara waktu-

waktu tersebut terdapat empat bulan Haram (suci). Tiga

bulan diantaranya beriringan dan bulan Rajab Mudharr yang

terletak di antara Jurnada (Jumadil Tsani) dan Sya'ban."1066

16742. Ya'qtrb menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin

. Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, dari

Abu Bakarah, bahwa Nabi SAW berkata pada khutbatrnya

ketika haji Wada', "Ketatruilah, sesungguhnya waktu

berputar sebagaimana hari ketika Allah SWT menciptakan

langit dan bumi. Satu tatnm terdiri dari dua belas bulan, dan

diantaranya terdapat empat bulan haram (suci); tiga bulan

Haram terja.di berturut-turut, yaitu Dzul Qa'dah, Dzul Hljjah,

165 Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam kitab Al llm (67 dan 105), Muslim dalam

Al Qasamah (1679), Abu Daud dalam Al Haii (1947), At-Tirmidzi dalam lI
Adhahi (1520), tui-Nasa'i dalanTahrim Ad-Dam (4130), dan Al Baihaqi dalam
Maj m a' Az-Zaur a' id (3 1267).

16 Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (61194\, dengan lafazh dan sanad
ini.



dan Muharram, serta bulan Rajab Mudhar

antara Jumadil Akhir dan Sya'ban."1057

TafsbAthThtfuri

yang terletak

16743. Mujatrid bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman At-

Taimi menceritakan kepada kami, ia berkata: Seorang laki-

laki di daerah Bahrain menceritakan kepadaku batrwa

Rasulullatr SAW berkata di dalam khutbaturya ketika haji

Wada', "Ketahuilah bahwa sesungguhnya waldu berputar

lcembali seperti hari lcetilu Allah SW menciptakan langit

dan bumi, dan sesungguhnya iumlah bilangan bulan di sisi

Allah SW adalah dua belas bulan. Tiga bulan diantaranya

(adalah bulan Haram yang) teriadi berturut'turut; Drul

Qa'dah, Dzul Hifiah, dan Muharram, serta (bulan lainnya,

yaitu) Rajab Mudhar, yang terletak antara Jumada dan

Sya'ban."1068

16744. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, dari Ibnu Abu

Najih, tentang firman Allah SwT, C;l;t\'t+ )-t&|'{i+iL'r#. ii i'i ,=t? e # fr;
'il Z65-ul+-?5ii: e. iAt " sesungguhnva bitansan

bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam

lrctetapan Allah di waldu Dia menciptakan langrt dan butni,

diantaranya empat bulan Harom," ia berkata, "Nabi SAW

pernatr bersabda, 'Tiga bulan (Haram) teriadi beriringan;

167 Lafa"h dm sonad iwayat ini Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (61179l).
rffi Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya (5137).
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Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, dan Muharram, serta bulan Rajab

Mudhar yang terletak antara Jumada dan Sya'6or'."t06e

16745. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, ia berkata: Pernah dituturkan

kepada kami batrwa Nabi SAW bersabd4 "Ketatruilah,
sesungguhnya waktu berputar kembali seperti hari ketika

Allah SWT menciptakan langit dan bumi, dan sesungguhnya

bilangan bulan di sisi Allah SWT adalatr dua belas bulan.

Diantaranya terdapat empat bulan Haram (suci). Tiga
diantaranya beriringan; Dzul Qa'dah, Dzul Hrjjah, dan

Muharam, serta bulan Rajab Mudharr yang terletak antara

Jumadil Akhir dengan Sya'ban."1070

Demikianlah pendapat yang umum dipegang oleh ularna ahli
tafsir, sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut ini:

16746. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ahmad bin Al Mufahdhdal menceritakan kepada

kami, dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari

As-Suddi, tentang firman Allah SWT, '^+ ,-Al',1i+'ltL
Siry 9i6t',{rii i'l =t+ O# Ar;6 i\
'i; A$ T(:a "srtungguhnya bilangan bulan pada sisi

Allah adalah duo belas bulan, dalam ketetapan Allah di
walou Dia meneiptakan langtt dan bumi, diantaranya empat

bulan harann," ia berkata, "Empat bulan Haram yang

dimaksud adalah Dzul Qa'dah, Dzul Hljjah, Muharam, dan

'6' Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalarn shahihnya (3/l168) dengan sanadberbeda
(no. 3025) dari Abu Balsah.

to70 Lafa^ dan sanad riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya
(6/194).
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Rajab. Adapun yang dimaksud $l '7e ? adalatr Kitab

(catatan) yang ada di sisi-Nya."l07l

16747. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, dia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah SWT, ;rt';t4- A|t1ViL
* # 6 "sesungguhnya bilangan bulan pada sisi

Allah adalah dua belas bulon," ia berkata, "Melalui bilangan

tersebut dapat diketatrui batrwa jumlah bulan dalam satu

tahun tidak akan berkurang."loT2

16748. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman Allatl

swr, i'l ,t+ O# #61 ;tf It, ,t#\"I:v'l'L
"sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua

belas bulan, dalam kctetapan Allah," ia berkata, "Melalui

ayat ini Allah SWT menjelaskan prihat (bilangan) bulan."rO73

Firman Allah swT, gii 'u!l 4, 'Itulah (ketetapan)

agama yang lurus," maknanya adalatr, semua yang telah Allah SWT

kabarkan kepada kalian, yaitu bilangan bulan di sisi Allah SWT

sebanyak dua belas bulan yang telah ditentukan dalam catatan

ketentuan-Nya, dan diantaranya terdapat empat bulan haram,

merupakan ajaran agama yang lurus, sebagaimana diterangkan pada

beberapa riwayat berikut ini:

'07r Lihat Ma' ani Al Qar' an karya An-Nuhh u (3 /205).
r02 Disebutkan oleh Mujatrid dalam tafsirnya (1D77) dan Ibnu Abu Hatim dalam

tafsirnya (61179l).
rm Disebutkan oleh Mujahid dalam tafsirnya (11277).
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16749. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadakq ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-
Suddi, tentang firman Allah SWT, 1$1btr1<5t, ^Itutah
(ketetapan) agama yang lurus," bahwa maksudnya adalah

agama yang lunrs.loTa

16750. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada lelni, ia berkata: Ibnu Z-aid berkatab

tentang firman Atlah SwT, '#1 iJ( 3l}; ultutah

(ketetapan) agama yang lurus," yaitu hal yang lurus. Pada

ayat ini Allah SWT berfirman" *Wahai sekalian manusia,
jumlah bilangan bulan yang ada di sisi Allah SWT adalah

dua belas bulan, yang ditetapkan di dalam kitab-Nya Di
dalam kitab tersebut telatr Dia tulis segala sesuatunya. Di
antara bulan-bulan tersebut terdapat empat bulan haram, dan

.-i- itulah agama Allah yang lurus. Bukan seperti yang dilakukan

oleh mereka yang menghalalkan bulan-bulan tertentu dan

mengharamkan bulan-bulan lainnya. u I 07s

Firman Allah SWT, "'# "d W 5$ "Mrko
janganlah kamu menganiaya diri kamu," maknanya adalatr, "Oleh
karena itu, janganlatr kalian bermaksiat kepada Allah SWT pada

bulan-bulan tersebut, dan janganlatr kalian menghalalkan apa yang

telah Allatr SWT haramkan atas kalian padanya sehingga kalian akan

mendapatkan kemurkaan dan adzab-Nya yang sangat besar."

Makna tersebut dijelaskan pada beberapa riwayat berikut ini:

r07a 15oo Abu Hatim dalam tafsirnya(611792).
1075 Riwayat ini disebutkan oleh 4,s-$uyuthidalamAd-Durr Al Mantsur(a/l8a) dari

Ibnu Abbas, dengan lafazn t#t ijiJr, yaitu prihal yang lwus.
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16751. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ip berkata: Ibnu Zaid berkat4
tentang firman Allah SWT, "4rfw5$ "Mol*
janganlah komu menganiaya diri lwmu," bahwa maksud kata

menganiaya pada ayat ini adalah bermaksiat kepada Allah
dan tidak menaati-N ya.'o' u

Ulama tafsir berbeda pendapat tentang maksud dhamir (kata
ganti) ti dan tl pada firman-Nyu '"ba3,

Ada yang berpendapat bahwa kata ganti tersebut kembali

kepada konteks "dua belas bulan."

Menurut merek4 makna ayat tersebut adalah, oleh karena itu,
janganlah kalian menztralimi diri kalian sendiri pada seluruh bulan

tersebut."

Riwayat-riwayat yang menjelaskan pendapat tersebut adalah:

16752. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Ny a, ",i:Q e * AG Cfi ;i'+ rj$\'Ji+iL
b4t $:'ii U51:A.6-ii3 s.i6t ;iu i;. i,t,PA "W W fi -#l, 

"sesungguhnya bil)angan

bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam

lretetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi,

diantaranya empat bulan haram. kulah (ketetapan) agama

yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu,"

batrwa maksudnya adalatr, janganlah kalian menzhalimi diri
kalian pada dua belas bulan tersebut. Allah SWT lalu

t"6 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1792).
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mengkhususkan dari bulan-bulan tersebut empat bulan

Haram yang Dia agungkan kesuciannya, serta Dia jadikan

perbuatan dosa pada bulan Haram tersebut sebagai

kemaksiatan yang besar. Begitu pula sebaliknya, menjadikan

amal shalih pada bulan tersebut mendapat balasan yang

besar. 
lo77

16753. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid bin

Amr menceritakan kepada kami dari Hammad bin Salamah,

dari Ali bin Zud, dari Yusuf bin Mihran, dari Ibnu Abbas,

tentang firman Allah SWT, '# "UfW56 "Mol*
janganlah kamu menganiaya diri kamu," ia berkata,

"Maksudnya adalatr, (anganlah berbuat zhalim) pada seluruh

bulan-bulan tersebut." I 078

Sementara itu, ulama lainnya berpendapat bahwa makna ayat

tersebut adalatr, janganlah kalian menztralimi diri kalian sendiri pada

empat bulan haram tersebut.

Menurut mereka, kata ganti Cp (Vuit, pada kata !6J) kembali

kepada "empat bulan," sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut

ini:

16754. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada karni, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, ia berkata, tentang

1077 Riwayat ini disebutkan secara singkat oleh Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(4/1793). Riwayat yang serupa dengannya juga disebutkan oleh Abu Halyan
dalam Al Baltr Al Muhith (5/415).
Adapun riwayat dengan lafaztr yang sama dengannya, disebutkan oleh As-
Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (4/186), dan ia menyandarkan riwayat ini
kepada Ibnu Al Mun&ir, Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi, sebagaimana ia
sebutkan dalam Saqb Al Iman.

1078 Ibnu Abu Hatim daiam tafsimya (6/1792).
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firman Allah SwT, 'PA "td W 5i "Maka

janganlah kamu menganiaya diri lcomu," batrwa

sesungguhnya melalcukan perbuatan zhalim pada bulan-bulan

haram merupakan dosa dan kesalatran yang sangat besar bila

dibandingkan dengan kezhaliman pada bulan-bulan lainnya,

meskipun pada dasarnya setiap perbuatan zhalim merupakan

dosa. Allah SWT telah melebihkan (dosa pada bulan-bulan

tersebut) dari apa yang telah Dia tetapkan, sebagaimana yang

Dia kehendaki.

Dia juga berkata, "Sesungguhnya Allah SWT telah memilih

di antara maktrluk yang Dia ciptakan. Allah SWT memilih di

antara utusan-utusan-Nya dari golongan malaikat dan

manusia. Allah SWT memilih ucapan-ucapan dzikir di antara

ucapan yang ada. Allah SWT juga memilih masjid sebagai

tempat terbaik di antara tempat-tempat yang ada di muka

bumi. Allah SWT memilih bulan Ramadhan dan bulan-bulan

haram dari bulan-bulan yang ada, serta memilih hari Jum'at

dari hari-hari yang ada. Dia juga memilih lailatul qadr di

antara malam-malam yang ada. Oleh karena itu, agungkanlah

apa yang Allatl SWT agungkan, karena sesungguhnya segala

sesuatu dianggap agury karena Allah yang telah

mengagungkannya. Demikianlatr yang dipahami oleh para

ulama yang memiliki kedalaman ilmu dan akal."l07e

Ulama tafsir lairurya berpendapat bahwa maknanya adalah,

"Janganlah kalian menzhalimi diri kalian sendiri dengan menjadikan

apa-apayang diharamkan pada keempat bulan haram tersebut sebagai

r07e 15ru Abu Hatim datarn tafsirnya (611793) dan Al Baghawi dalan Ma'alim At-

Taruil (3/45).
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sesuatu yang halal, dan menjadikan apa-apa yang dihalalkan pada

bulan-bulan tersebut sebagai sesuatu yang haram."

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

16755. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, tentang firman
Auah SWr: * A$ g ;it '^+ A1 :,:L+ iy
"Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua

belas bulan," Hingga firman-Ny u, 
*rL31 

"Oft W *t,
Maka "Janganlah kamu Menganiaya diri kamu dalam bulan
yang empat itu," Maksudnya adalah, Janganlatr kalian
jadikan apa yang diharamkan pada bulan-bulan tersebut

sebagai sesuatu yang halal, dan apa yang dihalalkan pada

bulan-bulan tersebut sebagai sesuatu yang haram

sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Itu
karena sesungguhnya perbuatan mereka 

-merubatr 
hukum

sedangkan orang-orang kafir yang melakukannya telatr

disesatkan."lo8o

16756. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, dia

berkata: Abdurratrman menceritakan kepada kami, dia

berkata: Su&an menceritakan kepada kami dari Qais bin
Muslim, dry Al Hasarr, tentang firman Allah SV/T, tj$Sf
"'4 '"4 "Moko janganlah kamu Menganiaya diri

lcamu dalam bulan yang empat itu," ia berkata, "Maksud
dengan menztralimi diri kalian sendiri adalatr apabila kalian

r0E0 Disebutkan oleh AI Baghawi dalanMa'alim At-Tanzil (3145).
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tidak menjaga kehormatan bulan-bulan tersebut sebagai

kesucianny"::lo8l

16757. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata, Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata, Suffan menceritakan

kepada kami dari Qais bin Muslim dari Al Hasan bin

Muhammad bin Ali tentang firman Allah SWT 'b+,W'*t;t$Su
v,"'4, ia berkat4 "Maksud latazh menganiaya diri

lcamu adalah apabila kalian tidak menjaga kehormatan bulan-

bulan tersebut sebagai kesuciannyu.rrl082

16758. Ahmad bin Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufuan

menceritakan kepada kami dari Qais bin Muslim, dari Al
Hasan bin Muhammad, disebutkan riwayat yang serupa

dengan riwayat sebelumnYa.

Abu Ja'far berkata: Menurutku, pendapat yang lebih benar

adalah yang mengatakan bahwa maksudnya adalatr, janganlah kalian

menzhalimi diri kalian sendiri pada empat bulan haram tersebut

dengan menghalalkan apa yang diharamkan padanya, karena Allah

SWT telah mengagungkan dan melebihkan kehormatan bulan-bulan

tersebut.

Kami katakan demikian karena pada firman Allah SWT, {1
'PA'"U?.\;-# "Makaianganlah kamu menganiaya diri kamu,"

kinayah pada ayat ini sama dengan ungkapan yang digunakan untuk

menunjukkan jumlah antara tiga sampai sepuluh. Hal ini karena orang

Arab biasanya mengatakan bilangan yang jumlahnya antara tiga dan

sepuluh (ika hal tersebut diungkapkan dalam bentuk kinayah), dengan

roEr Disebutkan oleh Ibnu Kasir dalam tafsirnya (6/198).

'082 lbid.

e
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redaksi 
-misalnya-, 

"Kami melalerkan hal tersebut tiga hari

berlalu...." Atau "Empat hari tersisa...." Sedangkan jika ingin

mengabarkan tentang sesuatu antara sepuluh dan dua puluh, maka

mereka berkata, "Kami melakukan hal tersebut tiga belas hari

berlalu...." Atau "Empat belas hari tersisa ...." Sementara ifu, pada

firman Alhh SWT, '4'"b-r!.1;#5(i-"Mol* janganlah pamu

menganiaya diri lcamu," dan juga dijadikannya kinayah

(perumpamaan) bilangan bulan (dimana orang mukmin dilarang

melakukan keztraliman kepada diri mereka sendiri pada bulan-bulan

tersebut) dengat jama' qalil (yaitu dari tiga hingga sepuluh), terdapat

dalil yang jelas batrwa huruf tir dan i menunjukkan jumlah empat

bulan, bukan dua belas bulan. Karena, jika maksud ayat tersebut

adalah dua belas bulan, niscaya redaksinya menjadi ,13 'iti., 
yi

'i;,f
Jika ada yang menyanggah dengan berkat4 "Jika engkau

tidak setuju batrwa dhamir tersebut menunjukkan dua belas bulan

karena itulatr yang memang dikenal dalam bahasa Arab, namun tentu

engkau juga mengetahui bahwa yang juga dikenal dalam konteks

kebahasaan mereka adalatr menyebutkan bilangan antara tiga dan

sepuluh dengan kinayah dhamir 6 tanpa disertai huruf O,

sebagaimana yang dikatakan penyair berikut: 1083

U"rk * )q'& ...w)tt erfi e';;*l
"Unta-unta berada di daerah Qurh di tempat berdiamnya

Ia adalah Amr bin Laja' At-Tamimi. Biografinya telah disebutkan sebelumnya.
Dalam krtab Ma'oni Al Qur'an, Al Farra menyandarkan syair ini kepada Abu
AI Qamqam Al Faq'asi.
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Selama tujuh hari tanpa terpenuhi malranonnya."r0s4

Pada bait di atas tidak disebutkan ",ry,gr;tii, padahal

konteksnya adalah kinayatr dari bilangan tujuh.

Jawabannya adalatr: Kalaupun hal tersebut dibolehkan, ini
bukanlah bentuk batrasa yang paling fasih yang dikenal oleh kebiasaan

batrasa Arab. Selain itu, tentunya memaknai firman Allah SWT

berdasarkan perkataan paling fasih dari kebiasaan bahasa bangsa Arab

adalah lebih utama.

Jika ada yang menyanggatr: Bila permasalatrannya seperti

yang engkau jelaskan, maka bisa saja dikatakan bahwa kita boleh

menzhalimi diri sendiri pada selain keempat bulan tersebut?

Kita jawab: Bukan seperti ini cara memahami konteks ayat

tersebut. Sebaliknya, perbuatan zhalim tersebut haram kita lakukan

kapan pun juga. Namun, Allah SWT melebihkan kehormatan dan

keagungan bulan-bulan Haram tersebut dibandingkan dengan bulan-

bulan lainnya. Oleh karena itu, Allah SWT mengkhususkan dosa pada

bulan-bulan tersebut dibesarkan (dari selainnya) sebagaimana Dia

mengkhususkan kemuliaan pada bulan-bulan tersebut. Hal ini sama

seperri firman Allah swr, iriS; gli;it4tl; +itAi JLIJ,*:.
@ '# j7. *Prlthorolah semua shalat(mu), dan (peliharalah)

shalat wustha. Dan berdirilah untuk Altah (datam shalatmu) dengan

khusyt;' (Qs. Al Baqaratr l2l: 238). Tidak diragukan lagi,

'0e Bait ini disebutkan oleh Al Farra dalam Ma'ani Al Qur'an (11435) dan Ibnu
Manztrur dalam Lisan Al Arab (kata tj), dengan lafazh,

W,,!ttt; * )n'i., tp.tttt Jt t fl 4'+
"Unta-unta berada dalam suatu lembah dan berdiam di sana

Selama tujuh malam tanpa terpenuhi malranannya."

Qurh adalah nama lembah yang terletak antara Makkah dan Madinah.
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memerintahkan kita untuk memelihara seluruh shalat fardhu
berdasarkan firman-Nya, "Peliharalah semua shalat(mu)," dan Allah
swr tidak membolehkan kita melalaikan shalat-shalat tersebut hanya

dengan melaksanakan shalat wustha. Dalam hal ini, penyebutan shalat

wustha tak lain untuk memberikan penegasan perintah agar menjaga

seluruh shalat fardu tersebut, dan menjelaskan batrwa melalaikannya
akan mengakibatkan adzab yang keras. seperti ini pula kiranya makna
yang dipahami pada firman Allah SWT, ';iil bli $tT,i L<jW
'#1 ,* W {i "Diantaranya empat bulan haram. Itulah
(lrctetapan) agama yang lurus, maka janganlah lmmu menganiaya diri
lramu dalam bulanyang empat itu."

4;LiL FIS; t''z-'-,;f <++;S lj$j,, o o,
perangilah lraum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun
memerangi kamu semuanya." Maksudnya adalah, perangilah semua

orang musyrik yang menyekutukan Allah SWT tanpa kalian berbeda
pendapat; bersatu dan tidak berpecah-belah, sebagaimana orang-orang

musyrik tersebut bersatu dan tidak berpecah-belah dalam memerangi

kalian. Demikianlah, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat
berikut ini:

16759. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-
Suddi, tentang firman-Ny a,('.^'L;( <++i5 $ii
{A 'F}S'- "Dan perangitah kaum musy.ikin itu
semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu

semuanya," ia berkata, "Adapun yang dimaksud dengan



TdsirAth:I'habai

'semuanya' yaitu selunrhnyq dan kalian bersatu dalam

melakukannya."lott

16760. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nya, '#JS, t:'L'';Sf <44- JjjJll VSj
'iirU "Dan perangitah lraum musyrifin itu ,r*rrnyo
sebagaimana mereka pun tnetnerangi kamu semuanya," ia

berkata" "Maksudnya yaitu, (perangilatr) seluruhnya." 1086

16761. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, dia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, V$3'da '#J$; (L'rS( <\?- .iJJ"l lDan

perangilah kaurn musyriWn itu semuanya sebagaimana

mereka pun memerangi kamu setnuanya," batrwa maksudnya

yaitu, perangilatr seluruhnya. I 087

Kata iitf, dalam kalimat manapun, hanya memiliki satu

bentuk yang sama. Ia tidak disifati dengan sifat mudzakkar

dan tidak pula jamak, karena meskipun lafazh kata tersebut

memiliki wazan '2b6, namun kata ini memiliki makna
,

mashdar, seperti halnya dan q16t. Bangsa Arab (dalam

kebalrasaannya) juga tidak menyertakan huruf alif dan lam

(Jr) pada kata eiri karena ia diucapkan pada akhir perkataan

selain karena ia memiliki makna mashdar, dan mereka juga

tidak menyebutkan kata ini ketika menyerukan untuk

'oE5 lbnu Abu Hatim dalam tafsimya(6t1793).
1086 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611793), Al Baghawi dalam Ma'alim At-

Tanzil (3145), dan Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (3131).
1087 Disebutkan oleh Suffan Ats-Tsauri dalam tafsirnyaQtal. 126).
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berperang ri; tjl'6 "bangkitlatr bersamaan" dan tt + f;,tt

"bangkitlah kalian seluruhnya. "
'At:fr '{'Kl'6fAXt"DanketahuitahbahwasanyaAtlah

beserta orang-orang yang bertalcw4 " maknanya adalah,

ketahuilah, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah

SWT, jika kalian memerangi seluruh orang musryik,

bertakwa kepada Allah SWT, menaati apa-apa yang Dia

perintatrkan kepada kalian, menjauhi apa-apa yang Dia

larang, dan tidak bermaksiat kepada-Nya, niscaya Allah

SWT akan senantiasa bersama kalian dalam menghadapi

orang-orang musyrik yang merupakan musuh kalian serta

musuh-Nya. Selain itu, barangsiapa Allatr SWT bersamffiy&,

maka tidak ada satu pun yang dapat mengalahkannya, karena

Allah SWT akan selalu bersama orang yang bertakwa serta

menaati apa yang Dia tuntut darinya, baik perintah maupun

larangan-Nya.

rtrtt

r,k Vjt 65\ * 3:i'py eilu<; tirlrt tJy

i34 (, 13# {ifr 'tFY i:3+ Wq66 i3}pi (\;
;;irt ,+*-fti'' 4rA:i;4 4"^1

@59:r
"S esrngguhny a m.utgwrdrn. undarkmt bulan Har am itu

dndah mrnan$ ah lccl<af ir an. Disesatl<on or arJg- or ong y ang
lrrlfir dmgan murgwtdur-mfurkfrrr iau Mqela



TafshAh:I'habui

merrry1halall<mmya Pant nutu talrun dart mmslw,ranr,ftf,ntJyo
pado talwrJ yarJglain, agar nrrr:el<a dapat mempercesuail<mt

dmgan bilongafi y olrJg Nlah menghararnl<onny a, 
'n.al<f,

ntrr;elro menglwldllrrln apa yonrg dihmarril<an Nlah.
(Syetan) meniadil<m mrr:el<a nenmdflng Pqhnt*n mqela
yorngbw:uk ifil,. Dan Nlah finak msrted per.ttriiluklnpada

otcmg. or firJg y atrg kafir."

(Qs. At,Taubah [9]: 37)

Takwit firman AIIah: )r" &"p-Si ,gi1tZ.-; t6jll fr;
v lfii':n|3L u','L+ W$-YU fti?; uc fijri- Vf{ <r$t
4i4i1 iifr,s*-{'fi?--.4,Cr1 t9;i1 f-:,31 i9

(Seswgguhnya ,tungundur-wtdurkan bulan Haram itu adalah

nuno,mboh kekafiran. Disesotkan otang4rung yang kalir dengan

mengundur-wndurkan itu Mereka menghalalhannya pada suatu

tahun dan mengharomkannya pada tahun yang lain, agar mereka

dopat mempefltesuailun dengan bilangan yang Allah

mengharamhannya, nuka mereka menghalalkan apa yang

diharamkan Atlah. [SyetanJ meniadikan mereka memandang

perbuatan mereka yang buruk itn Dan Allah tidak memberi

petunjuk kepada orangarang yang kaJir)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menjelaskan batrwa itt*t
(an-nasi'), yaitu mengundur-undurkan bulan Haram, tak lain hanya

akan menambatr kekafiran. Kata llJt merupakan mashdar' Kata ini

diambil dari ucapan seseorang, +6 e ctlai aan'ryl e hr 'Ut

yang artinya, semoga Altah SWT menambah kesempatan hidup

bagimu sehingga engkau tetap hidup pada masa-masa tersebut. Setiap

sesuatu yang bertambatr disebut nasi'. Oleh karena itu, jika susu
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memiliki banyak campuran air, maka disebut nasi'. Wanita yang

sedang mengandung anak juga disebut nasu'.

Dikatakan di dalam bahasa Arab if;lr ,LS yang arrinya,

seorang wanita bertambah ftarena anaknya bertambah).

Dikatakan pula di dalam bahasa Arab iirir bL; aan qjt if
yang artinya, aku meneriaki untaku agar jalannya semakin cepat.

Mungkin juga dikatakan bahwa kata ioJt merupakan bentuk

wazan J*l y*g memiliki makna "J:fr, sebagaimana kata H a*
,8, keduanya memiliki makna 'itlk a*i:i,n "yang dilaknat dan

yang dibunuh". Dalam konteks ayat tersebut, maknanya adalatr,

sesungguhnya bulan yang diakhirkan merupakan penambatran

kekafiran, dan sepertinya pendapat yang pertama lebih dekat dengan

makna lafazh ini, yaitu, sesungguhnya mengakhirkan (menunda)

bulan-bulan Haram yang dilaktrkan oleh orang-orang musyrik yang

menyekuttrkan Allah SWT, dan perbuatan mereka menjadikan apa-apa

yang'haram pada bulan-bulan tersebut sebagai sesuatu yang halal, dan

apa-apa yang haram menjadi sesuatu yang haram, hanya akan

menambah kekufuran dan keingkaran mereka terhadap hukum-hukum

dan ayat-ayat Allatr SWT.

Sebagian ahli qira'ah membaca ayat ini dengan i#' ti'Il

yaitu tanpa menyebutkan hnruf hamzah dan mad padakata tersebut.

Para ulama atrli qira'ah juga berbeda pendapat tentang cara

membaca firman Allah SwT, W651 ,!'& "Disesatkan orang-

orangyang lrafir.u

Umurnnya, ahli qira'at dari Kufah membacanya elt :V-tj|k yang artinyq melalui perbuatan mengrrndur-undur 
-tersebut,

Allah SWT menyesatkan orarrg-orang kafir.
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Ulama ahli qira'ah Madinah dan Bashrah, serta sebagian

ulama qira'ah Kufatr, membacanya, tslf u4, j'Jdy*rg artinya,

orang-orang kafir akan menyimpang dari petunjuk yang telatr Dia
jadikan sebagai jalan yang dilalui hamba-hamba-Nya unhrk menuju

keridhaan-Nya.

Dikisahkan dari Hasan Al Bashri, bahwa makna firman Allah
swr, fif 6-iI\ *, 'J:4 artinya adalatr, melatui perbuatan

mengundur-undur tersebut, oftmg-orang kafir menyesatkan manusia

yang ada.lo88

Abu Ja'far berkata: Yang benar dalam menyikapi

perbedaan tersebut adalah dengan mengatakan batrwa keduanya

merupakan qira'ah yang masyhur, dan masing-masing dari keduanya

dibaca oleh para ulama yang ahli dalam masalah ilmu Al Qur'an dan

pendalamannya. Kedua cara membaca tersebut juga memiliki makna

yang berdekatan, karena barangsiapa yang Allatl SWT sesatkan,

berarti termasuk orang yang tersesat, dan barangsiapa tersesat berarti

penyesatan dan penghinaan Allah SWT terhadap dirinya merupakan

sebuah kesesatan bagi orang tersebut. Jadi, dengan bacaan manapun

(dari keduanya) seseorang melantunkan ayat Al Qur'an, orang

tersebut tetap benar selama ia membacanya dengan benar.

Adapun untuk t<ata'r'oft, yang benar adalah membacanya

dengan h'tr:uf hamzah.Kataini diasumsikan dengan wcaan.l*l k*.rru
cara membaca seperti inilah yang umum berlaku di antara ulama

qira'ah, sedangkan menyelisihi apa yang telatr mereka sepakati dalam

konteks ijma'merupakan satu hal yang dilarang.

tott Hafsh, Hamzah, dan Al Kisa'i membacanya 
tS-yaiadengan 

memberi harakat
dhammah pada hurufya'dan harakat fathah pada huruf dhad. Sementarayarg
lain membacanya dengan harakat fathah pada hurufya dan harakat hasrah pada
htruf dhad. Lthat At-Taisir fi Al Qiraat As-Sab 'u (hal. 97).
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Firman-Nya, 6t ilk "Merel(a menghalalkannya pada

suatu tahun," maknanya adalah, orang-orang kafir menghalalkan

perbuatan mengundur-undur bulan Haram tersebut. Dhamir (kata

ganti) i y*g terdapat pada firman -Nya fiJlkembali kepada kata

e\tJl.

Makna ayat ini adalah, orang-orang yang menunda-nunda

bulan Haram serta menghalalkan keempat bulan Haram pada satu

tahun dan mengharamkannya pada tahun berikutnya.

titl it Y',3+ WE " A gar m e r e ka d ap a t m e m p e r s e s u a i kan

dengan bilangan yang Allah mengharamkannya," maksudnya adalatr,

agar mereka dapat menyesuaikan apa-apa yang mereka halalkan dan

haramkan pada bulan-bulan tersebut dengan bilangan yang telah Allatr

SWT haramkan.

44 :g ;i3 6;rat ig(,1j4,,Matw meretw

menghalalkan apa yang diharamlcan Allah. (Syetan) menjadikan

mereka memandang perbuatan merelw yang buruk itu," maksudnya

adalah, buruk dan kejinya perbuatan mereka, serta pelanggaran

mereka terhadap perintatr dan ketaatan kepada Allah SWT, tampak

baik dan menyenangkan bagi mereka.

6+4i1 iifi "**-{ 
ftig "Dan Attah tidak memberi

petunjuk lrcpada orang-orang yong kafir," maksudnya adalah, Allah
SWT tidak akan memberikan taufik dan petunjuk kepada orang-orang

yang mengingkari keesaan-Nya dan kenabian Mtfiammad SAW untuk

melakukan amal-amal yang baik dan halal serta Dia ridhai.

Sebaliknya, Allah SWT justru akan menyesatkan mereka dari

petunjuk sebagaimana mereka telah menyesatkan orang-orang dari

bulan-bulan hararn.
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Penafsiran kami tadi, serupa dengan penafsiran ulama atrli

tafsir, sebagaiman a terkradalam beberapa riwayat berikut ini:

16762. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullalt

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Altah SwT, Fql A o;A-) 'q31 fiY
"sesungguhnya mengundur-undurkan bulan Haram itu
adalah menambah kekafiran," ia berkata, "Maksud firman-

Nya l.uJr di sini adalah Junadatr bin Auf bin Umayyah Al

Kinani. Ia selalu menghadiri musim haji pada setiap

tahunny4 dan ia memiliki panggilan Abu Tsumamah. Ia

bersertr, "Ketatruilatr, sesungguhnya Abu Tsumamatr tidak

pernatr berdosa dan tidak pernah tercela. Ketahuilatr, bulan

Safar pada tahun pertama adalatl bulan halal!" Orang-orang

pun menghalalkannya. Abu Tsumamatr juga mengharamkan

bulan Shafar selama satu tatruru maka orang-orang

mengharamkannya selama satu tatrun. Inilah yang dimaksud

dengan firman Allah SwT, 7:qt1i;A-2";rl1fit
"sesungguhnya mengundur-undurlan bulan Haram itu

adalah menambah kekafiran, " Hingga firman-Nya,

6*4J1 " orang-orang yang ka/ir. "

Adapun firman-Nya ;LJ19t"tZ.:-'q31frt'
"sesungguhnya mengundur'undurlcan bulan Haram itu adalah

menambah ftelcofiran," Ibnu Abbas berkatq "Mereka menghalalkan

bulah Muharam pada tafiun tertenfir, dan mengharamkannya pada

tatrun berikufitya.' I o8e

roEe 16ru Abu Hatim datam tafsirnya (6t1793), Abu Hayyan dalam Al Bahr Al
Muhith (51417), dan Al Baghawi dalan Ma'alim At-Tatail (3147).
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Abu Jaffar berkata: Takwil ini berasal dari Ibnu Abbas, dan

ini menunjukkan bahwa qira'ah ijJt lyaitu tanpa membaca huruf
hamzah dan madd) adalah benar dan memiliki makna yang sesuai.

Mengingat, kata tersebut merupakan kata dengan wazan Ji, y*g
diambil dari perkataan seseorang (dalam bahas Arab) - ":rlt[t'r>;iifli -le" lupa sesuatu, aku melupakannya,,, dan firman-Nya, !fi
W'fr{ "Mereka telah lupa trcpada Allah, maka Ailah melupakan

merelrn." (Qs. At-Taubah [9): 67) Artinya, mereka meninggalkan
Allah SWT, sehingga Dia meninggalkan mereka.

16763. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:
Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku, ia berkata dari ayahku, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah SwT, *LJi A t;tZ-; ,.i11 fjy
"Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan Haram itu
adalah menambah kckafiran,,, ia berkata, ,'yaitu bulan
Muharram diharamkan pada satu tatrun'tertentu, dan bulan
Shafar juga diharamkan pada bulan tertentu. Lalu
ditambahkan bulan Shafar lainnya pada bulan-bulan Haram.

Selain itu, (dahulu) mereka mengharamkan bulan Shafax

sekali, dan menghalalkannya sekali. Oleh karena itu, Allafi
SWT mencela perbuatan mereka tersebut, dan perbuatan ini
dilakukan oleh Hawazin, Ghathfan, dan bani Sulaim.',10e0

16764. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Manshur, dari ayahku
([a'il),.tentang firman Allah SWT, 4 iltt-; ,-i11 t:3y

,F4)l"Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan Haram

'* fbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611794).
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itu adalah menambah lcelwfiran," ia berkata, "An'Nasi'

adalah seseorang laki-laki dari bani Kinanah, dan ia orang

yang didengar perkataannya di sulunya. Ia menjadikan bulan

Muharram pada satu tahwr tertentu sebagai bulan Shafar, dan

mereka berperang serta mengambil ghanimah pada bulan

tersebut. Lalu mereka mengharamkan bulan tersebut pada

tahun berikutrya." I 09 I

16765. ...ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari Sufran,

dari Manshw, dari ayahku (Wail), tentang firman Allah

swr, ';'13\ A o;A-) '.*iIl (-3Y "s"ungguhnYa

*rngurlur-undurkan bulan Haram itu adalah menambah

lcekafiran," ia berkatq 'Ada seseorang laki-laki dari bani

Kinanah yang bernama An-Nasi'. Ia menjadikan bulan

Mutrarram pada satu tatrun tertentu sebagai bulan Shafar, dan

mereka menghalalkan ghanimah pada bulan tersebut. Lalu

turunlah ayat ini."lB2

16766. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Laits

dari Mujatrid, ia berkata, "Dahulu ada seorang laki-laki dari

bani Kinanah yang selalu datang pada musim haji dengan

menunggang keledai miliknya. Laki-laki itu berkata, 'Wahai

sekalian manusi4 sesungguhnya aku tidak pernah dicela atau

berbuat dosa,loe3 dan tidak ada yang dapat menolak apa yang

aku katakan! Sesungguhnya kami telah menghararnkan bulan

Muharram dan mengakhirkan bulan Shafar'. Lalu ia datang

toet lbid.toez lbid.
,@, pada riwayat Al Baghawi, sebagaimana dalam Ma'alim At-Tanzil (3147)

disebutkan, "Dan aku tidak pernah takut."
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lagi pada tahun berikutnya dan mengatakan hal yang sama,

'Sesungguhnya kita mengharamkan bulan Shafar, dan kita

mengakhirkan bulan Muharram'."

Itulah yang dimaksud dengan firman Allah SWT
13t1iFt1i:VW(AY,; "pada tahun yang tain, agar mereka

dapat tilempersesuaikan dengan bilangan yang Allah
mengharamlannya." Ia berkata, "Yaitu empat bulan haram

tersebut. Mereka menghalalkan apa yang Allah SWT

haramkan dengan mengakhirkan (hukum) bulan Muharram

it i.,lo94

16767. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada karni, ia berkata: Aku mendengar Adh-
Dhahhak berkat4 tentang firman Allah SWT, ,-;rl1 fit
;USi A i;,t<-;'sisungguhnya mengundur-undurtran

bulan Haram itu adalah menambah kekafiran," bahwa an-

nasi' maksudnya adalatr Muharam. Datrulu mereka

mengharamkan bulan Muharrarn pada satu tahun dan

mengharamkan Shafar pada tahun berikutrya. Oleh karena

itu, tambahannya adalah bulan Shafar. Mereka mengakhirkan

bulan Haram sehingga mereka menjadikan bulan Shafar

sebagai Muharram dan menghalalkan apa yang Allah SWT

haramkan pada bulan tersebut. Hawazin, Ghathfan, dan bani

Sulaim, mengagungkan bulan tersebut, dan merekalah yang

melakukan hat ini pada masa Jahiliyah.l0e5

rB Disebutlon oleh Al Baghawi dr/ram Ma'alim At-Taruil (3147) dan Ibnu Katsir

-- dalam tafsirnya (6D00 dan 201).
r@5 Disebutlcan oleh Ibnu Al Jauzi secara panjang lebar dalam Zad Al Masir

(3t43s).
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16768. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

[epada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, fiy
74iAt;6)l1fl"sesungguhnyamengundur-undurkan
bulan Haram itu adalah menambah kekafiran," hingga

firman-Nya, 6qL4J1 "Orang-orang yang lrofir," ia

berkata, "Orang-orang yang sesat sengaja menambahkan

bulan Shafax ke dalarn bulan-bulan Haram. Salah seseorang

mereka berdiri ketika musim haji dan berkata, 'Ketatruilah,

sesungguhnya tuhan-tuhan kalian telatr mengharamkan bulan

Muharam pada tatrun ini'. Orang-orang pun mengharamkan

bulan Mtrharram pada tahrur tersebut. Lalu, pada tatrun

berikutnya orang tersebut berdiri dan berkata, 'Ketatruilah,

sesrurgguturya tuhan-tuhan kalian telatr mengharamkan bulan

Shafar'. Mereka pun mengharamkannya pada tahun tersebut.

Kedua bulan tersebut disebut Ash-Shafran (dua bulan

Shafar)."

Ia melanjutkan, "Orang yang pertama kali melakukan

penundaan bulan Haram ini adalatr bani Malik bin Kinanah.

Mereka terdiri dari tiga orang: Abu Tsumamatr, Shafivan bin

Umayyah (salatr seorang dari bani Faqim bin Al Harits), dan

salah seorang dari bani Kinanah."lo%

16769. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mat

mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah SWT, 6- iltZ-; '-*1 frt

16 Disebutkan As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantstr (4t189), dan ia
menyandarkannya kepada lbnu Al Mundzir dari Qatadah.
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"pli " s e s ungguhnya mengundur -undur kan bul an Har am

itu adalah menambah kekafiran," ia berkata, "Allah SWT

mewajibkan ibadah haji pada bulan Dzul Hijjah, dan orang-

orang musyrik menyebut bulan-bulan yang ada dengan nama

D21 Hijjah, AI Muharram, Shafar, Rabi'ul Awwal, Rabi'uts

Tsani, Jumadil Awwal, Jumadits Tsani, Rajab, Sya'ban,

Ramadhan, Syawwal, Dzul Qa'dah, dan D21Hliiah.Mereka

melakukan haji satu kali, lalu mereka diam dan tidak

menyebutkan bulan Muharram. Lalu mereka kembali dan

menyebut Shafar dengan Shafar. Lalu mereka menyebutkan

Rajab dengan Jumadil Akhirah. Lalu mereka menyebutkan

bulan Sya'ban dengan Ramadhan. Lalu mereka menyebutkan

bulan Ramadhan dengan Syawwal. Lalu mereka

menyebutkan bulan Dzul Qa'dah dengan Syawwal. Lalu

mereka menyebutkan bulan Dzul Hljjah dengan Dzul

Qa'datr. Lalu mereka menyebutkan Al Muharram dengan

Dzut Hijjatr, dan mereka pun berhaji pada bulan tersebut, dan

nzrma bulan tersebut bagi mereka adalah Dzul Hijjah. Lalu

mereka kembali lagi dengan kisah yang sama seperti ini.

Mereka melaksanakan haji pada satu bulan yang sama selama

dua tatrwr. Sampai-sampai, haji terakhir yang dilakukan oleh

Abu Bakar RA dalam dua tahun bertepatan dengan bulan

Dzul Qa'dah. Kemudian Nabi SAW melaksanakan haji, dan

ibadah tersebut bertepatan dengan bulan Dzul Hijjah. Itulah

ibadatr haji ketika beliau SAW mengatakan di dalam

khutbahnya, " Sesungguhnya walou berputar kembali seperti

hari tretitca Altah SW menciptakan langit dan bumi."t0e7

r@7 Disebutkan oleh Abdurrazzak dalam tafsirnya Q/149),Ibnu Abu Hatim dalam

tafsirnya (611795), Al Qurthubi dalam tafsimya (81149), serta Ibnu Katsir dalam
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16770. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, dia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, tentang

tafsirnya (61202), dan ia berkata, "Riwayat yang disampaikan oleh Mujahid ini
juga masih harus dipertanyakan, karena bagaimana mungkin ibadah haji Abu
Bakar satr padahal ia dilaksanakan pada bulan Dzul Qa'dah? Bagaim4gra

r4ungkin ini bisa terj.a{!, padalral Allah SWT berfirman, Jy-")r; ;tI C!;llt
u-{-,;j'Jr 6?cii|Ll jCfr ;;Lli;- 4$\'Dan @itahi suatu permaktuman

daiipada Allali dan Rasul-Nya Vepa'da umat manusia pada hari haii Akbar
bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang
musyrikin'. Firman Allah SWT ini dikumandangkan ketika Abu Bakar
melaksanakan ibadah haji. Seandainya haji tersebut tidak dilaksanakan-pada
bulan Dzul Hriiah, niscaya Allah Switidak alcan berfirman, /G: 

($ 
&t ;;-

'Pada hari haji Akbar'.
Selain itu, tidak ada kelaziman antara perbuatan mereka mengundurkan bulan
dengan berulangrya kembali tatrun pada mereka, juga haji mereka pada bulan
yang sama dalam dua tatrun, karena perbuatan mengakhirkan bulan tersebut

terjadi meskipun tanpa hal-hal tersebut. Ketika mereka menghalalkan bulan
Muharam, mereka mengharamkan bulan penggantinya, yaitu Shafar. Lalu
Rabi' (Al Awwal) dan Rabi' (Ats-Tsani), demikian hingga akhir tahun sesuai

dengan aturan, jumlah, dan nama-nama bulan tersebut.
Lalu pada tatrun berikutrya mereka mengharamkan bulan Muharram dan

membiarkan hukum tersebut berlaku pada bulan itu, diikuti setelahnya dengan

bulan Shafar, Rabi' (Al Awwal) dan Rabi' (Ats-Tsani) hingga akhir nama bulan
tersebut. Sehingga, mereka menghalalkan bulan tersebut pada satu tahun dan

mengharamkannya pada tahun berilotnya, agar mereka dapat menyesuaikannya
dengan bilangan yang Allah mengharamkannya, dan mereka pun menghalalkan
apa yang diharamkan Allah. yaitu dalam masalah pengharartan empat bulan
dalam satu tahun. Hanya saj4 mereka mendatrulukan haramnya bulan ketiga

dari tiga bulan haram yang terjadi berturut-turut, yaitu Muharram. Bahkan

terkadang mereka mengakhirkannya hingga bulan Shafar.

Sebelumnya telah kami sampaikan sabda Nabi SAW, "Sesungguhnya waktu
berputar kembali seperti hari ketika Altah SWT menciptakan langit dan bumi.
Satu tahun terdiri dari dua belas bulan, dan diantaranya terdapat empat bulan
Haram (suci). Tiga bulan terjadi berurutan; Danl Qa'dah, Dzul Hiljah, dan

Muharram, serta bulan Rajam Mudhar."
Maksudnya di sini adalah, masalah jumlatt bulan dan penghara:nan beberapa

bulan darinya, didasarkan pada bilangan dan urutan yang telah ditetapkan Allah
SWT, bukan seperti yang dianggap oleh orang{rang Arab bodoh yang

memisahkannya dengan mengharamkan sebagian bulan tersebut dengan

mengakhirkannya atas bulan lainnya.

nn1
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firman Allah swr, "i+Si A \;tl; ''{i'ill CSY

"sesungguhnya mengundur'undurlan bulan Haram itu

adalah menambah lrelcafiran," ia berkata, uMereka berhaji

pada butan Dzul Hijjah selama dua tatrun. Lalu mereka

berhaji pada bulan Mghanam selama dua tahun. Lalu mereka

berhaji pada bulan Shafar selama dua tatrun. Mereka berhaji

setiap tatrun, dan selama dua tatrun mereka melakukannya

pada bulan yang sama. Sampai-sampai, haji terakhir yang

dilakukan Abu Bakar bertepatan dengan bulan Dzul Qa'dah,

satu tahun sebelum Nabi SAW melaksanakan ibadah haji.

LaIu Nabi sAw melaksanakan haji pada tahun berikutnya

pada bulan Dzul Hijjatr, dan saat itulah ketika beliau SAW

berkata dalam khutbaturyq 'sesungguhnya waldu telah

berputar seperti hari kctika Allah SW menciptakan langit

danbumi'."1098

16771, Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Imran bin

uyainatr menceritakan kepada kami dari Hushain, dari Abu

Matik, tentang firman Allah SwT,/L'4-Ji 4iltl;'.{,11fiy
"sesungguhnya mengundur-undurkan bulan Haram itu

adatah menambah kckafiran," ia berkata, "Mereka

menjadikan (satu tatrun) menjadi tiga belas bulan. Lalu

mereka menjadikan bulan Muharraur sebagai bulan shafar

dan menghatalkan hal-hal yang diharanrkan pada

tersebut. Lalu Allatr SWT menunurkan firman-Nya'
"Hl A i;u1.2 .4oill 'sesungguhnva mengundur-

undurlcan bulan Haram itu adalah menambah

tretcafiran'.nta99

'* Lihat arsar sebelumnya.
rm Ibnu Hajar menyebutican redaksi yang serupa dengannya dalan Fath Al Bari.
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16772. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang rirman airur, swr, 3-A:H1 4iirl-;Ut\fry
W 6-;f 4 "sesungguhnya mengundur-undurkan bulan

Harom itu adalah menambah keka/iran. Disesatkan orang-

orang yang lwfir," bahwa maksudnya adalah seorang laki-

laki dari bani Kinanatr yang dipanggil dengan sebutan Al

Qalammas, yME hidup pada masa Jatriliyah. Pada masa

Jahiliyah, mereka tidak saling menyerang pada bulan-bulan

Haram. Bila seseorang bertemu dengan orang yang telah

membunuh bapaknya, maka ia tidak akan membalas orang

tersebut pada masa itu. Ketika itu, Al Qalammas berkata,

"Keluarlah kalian bersama karni!" Orang-orang lalu berkata

kepadanya, "Ini adalah bulan Muharram." Ia berkata, 'Kita
mengundurkan bulan tersebut pada tahun ini. Pada tahun ini,

keduanya adalah bulan Shafar. Jika kita bertemu tatrun depan

maka kita akan menjadikannya dua bulan Muharram." Ia pun

melakukan hal tersebut. Pada tatrun depannya, ia berkata,

"Janganlatr kalian berperang pada bulan Shafar, namul

haramkanlatr ia bersama bulan Muharram, karena keduanya

adalah bulan Muharram. Muharram yang pertama kita tunda

selama satu tahun, lalu kita tebus."

Itulah yang disebut al insa' (menunda). Salah seorang

penyemangat mereka berkata rlillr )i&t f g,i "Dan di

antara kita ada Al Qalammas yang mlnunda tula-tulan.'1100

rr00 Syair ini disebutkan oleh Al Qurttrubi dalam tafsirnya (iuz 8, hal. 138) dan

Ibnu Athiyyah dalam A.l Muhqrar Al Waiiz Ql32).
Maksud lafazh}fii adalah laki-lald yang sangat pandai. Sedangkan Al
Qalammas Al Kinani adalah orang Arab yang melakukan penundaan bulan pada
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Oleh karena itu, Allah SWT menurunkan firman-Nya, fry
;1J\Ai14).{sill"sesungguhnyamengundur-undurkan
bulan Hararn itu adalah menambah kckafiran...."rr0r

;LJl A i;tz-; "Menambah *e*afiran," maknanya

adalah, perbuatan mengakhirkan tersebut menambatr

kekufiran mereka kepada Allah SWT, yang telah ada

sebelum perbuatan tersebut.

Hal tersebut dijelaskan dalam beberapa riwayat berikut ini:

16773. Al Qasim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, dia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman Allah
SwT, /4i A 2,;tZ-; '.#1 L3Y "sesungguhnya

mengundur-undurkan bulan Haram itu adalah menambah

kekafiran," ia berkata, "Perbuatan tersebut membuat mereka

semakin ingkar, disamping kekufuran mereka yang ada

selamu ioi.,llo2

lj$($aiuurail dari perkataan ilt tji'ibql ,i? ,)b rlli U'V6
yang maksudnya, aku menyetujui fulan dalam hal itu, dalam

masa Jahiliyah. Lalu Allah SWT pun membatalkan perbuatan tersebut. Lihat
Lisan Al Arab ftata rrfil.rr0r Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsimya (6120l), dan ia berkata, *Ini

merupakan sifat penundaan yang aneb dan hal ini masih harus dikritisi, karena
mereka hanya mengharamkan ketiga bulan ini dalam satu tahun, dan pada tatrun
berikutnya mereka mengharamkannya_ sebanyak lima bulan. Lalu, djmanakah
hal ini dari firman,|llah SwT W(4. VY ,'6j;t43 Yt, fi# W'i'l iF ti |jj 'ni ii'( iU 'uZiera menghatatkiniyo piao
suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat
mempersesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya, maka
m er e ka m e nghal alkan apa yang dihar amkan All ah'.' 2 ?

rr02 Disebutkan oleh Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(6/1794).
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konteks menolongnya, dan tidak menyelisihinya pada hal

tersebut.

Takwil seperti ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas,

sebagaimana disebutkan pada beberapa riwayat berikut ini:

16774. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia berkata: Abdullalt

bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu

Abbas, tentang firman Allah SWT, lii'iLYi:J*WE
"Agar mereka dapat mempersesuaikan dengan bilangan

yang Allah mengharamkannya," ia berkata, "Mereka

menyerupakan(nyu). " " 
o'

Abu Ja'far berkata: Takwil ini dekat dengan makna yang

kami sampaikan sebelumnya. Hal ini karena apa yang menyerupai

sesuatu pada hal tertentu berarti memiliki kesamaan dan kesesuaian

dengan sesuatu tersebut dari sisi itu.

Makna ayat ini adalatr, mereka menyerupakan jumlah bulan

yang mereka haramkan dengan jumlah keempat bulan Haram yang

diharamkan Allah SWT. Mereka tidak menambah atau

menguranginya, namun mendahulukan atau mengakhirkannya unttrk

menyesuaikan jumlah yang mereka tetapkan dengan jumlah bulan

yang telah Allah SWT tetapkan.

oco

116 Disebutkan oleh Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(611795).
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fii W e W K i46l K(,W(6"51 q{ri.
26+rii A qtr( r#i\ ^UJ"d,ii JL;;fr1,

U{y'e$i,2Qtr1 4ilsiltfi
" Hai or arJg. or olr.g y urg b criman, ap al<ah seb abrry a bila
dilcntal<mlcepadamur'Berung!,atlahhrntl.tkbefi uang)

pada ialan y',J;lahr' l<*truu fittrcsabqat fun ind" tinggql di
tenpatnnr? Apo,l<ahl<anw pns ilmganl,chidupm di dunia

sebagaigdrJtil<ehiilupaniliakhirat?Pddafiwlkerlil<mntnn
hiil"p ihi dania ini tdholndindl<nrr ilmganl<ehidupanl di

akhir at hrltuy alah sedikit."

(Qs. At,Taubah [9]: 38)

rakwil tirman Atrah: f3 fu-til K Y W( <)-51 qi-U

'd,2<it C qlt i4\ -iJJ"d.ii JWGi qt,W a:#i
:t1*fs:+$i Oq\| ;i5Ji'€tt3 (Hai orans-orans yans

beriman, apakah sebabnya bila dikatahan kepadamu,
nBerangkatlah [untuk berperangJ pada jalan Allah?u Kamu metosa

berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan

kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal

kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di

akhirat hanyalah sediki)

Abu Ja'far berkata: Ayat ini merupakan dorongan Allah

SWT kepada orang-orang yang beriman kepada-Nya dari kalangan

sahabat Rasulullah SAW untuk memerangi orang-orang Romawi,

yaitu pada perang Tabuk yang dilakukan Rasulullah SAW.

Abu Ja'far berkata: Ayat ini merupakan dorongan Allah
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Dalam ayat ini Allah SWT berfirnan, "Wahai orang-orang

yang membenarkan Allah SWT dan Rasulullah SAW, {SY,mengapa

;$i W C 1i4i K3 ,j1 li) 'Bita dikatatran kepadamu:

'Beranglratlah (untuk berperang) pada jalan Allah'," yaitu, jika

Rasulullah Muhammad SAW mengatakan kepada kalian ( 1t34n
yaitu keluarlah kalian dari rumah-rumah kalian menuju medan perang.

Makna asal kata F' ua*uf, meninggalkan suatu tempat ke

tempat lain untuk satu keperluan yang menuntut seseorang melakukan

hal tersebut. Contoh lain penggunaan kata ini adalatr ai.f$t tj'j;t hanya

saja dalam menunjukkan peperangan, kata ini diiunakan dengan

mengatakan til t t:F f. tk f 4 lri * a^ menurutku ini

merupakan salatr satu pembeda antara sesuatu yang dikabarkan jika

terdapat kesamaan maknapada objek yang diberitakan tersebut.

Jafi, makna ayat tersebut adalatr, mengapa kalian, wahai

orang-orang beriman, jika dikatakan kepada kalian, "Keluarlah.'untuk

berperang di jalan Allah (yaitu dalam berjihad melawan musuh-

musutr-Nya)," kalian merasa berat?

Allah SWT berfinnan, "Kalian lebih berat untuk menetap dan

berdiam di tanah dan tempat tinggal kalian."

Dikatakan dalam batrasa erab pd(, huruf ra dimasukkan ke

dalam hwut fsa, sehingga ditambahkanlah huruf alif agar dapat

penggabungan tersebut diucapkan. Seandainya hurut a/ftersebut tidak

ada, dan pengucapan kata tersebut dimulai dari huruf tsa, maka ia

menjadi huruf yang berharakat. Alasan initah yang membuat

ditambahkannya htruf alif agar harakat tersebut pindah ke htxuf alif
ini, sebagaimana firman Allah SwT, G q it4$1 $L V
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"Sehingga apabila mereka masuk semuanya." Serta perkataan seorang

penyair:llm

,l,at e6 t; tiy,otjlt qrL ...1?, W&,r C tt1 6,,21 ,);
"Engkau berpaling dari tempat tidur

l@tilca mencium baunya enak

Yoitu ketitra penciuman mengilaiinya. "r r05

Kata tersebut berasal dari kata jril', d* wczanlikir a*i kat

U,3'.

,t*il A qaXl IEJ\ ^UJ'"Apatrah tramu puas

dengan lrehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di aldtirat?"

Maksudnya adalatr, apakatr kalian lebih menyukai kehidupan di dunia

dan menetap di sana sebagai pengganti kenikmatan akhirat dan segala

yang telah Allah SWT siapkan di surga bagi orang-orang yang

bertaf,wa?

31 $ l;+$i a Qlal ,#J1 ?id t3 u',Podohot

kenilonatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di

akhirat hanyalah sedikit. " Maksudnya adalah, tidaklah kehidupan dan

kesenangan dunia yang mereka nikmati, bila dibandingkan dengan

kenikmatan akhirat dan kemuliaan yang Allah SWT siapkan untuk

wali-wali-Nya dan orang-orang yang menaatinya melainkan

"hanyalah sedikit" yaitu kecil dan tidak bernilai.

I 104 Bait syair ini dituturkan oleh Al Kisa'i, sebagaimana disebutkan oleh Al Farra
dalam Ma'ani Al Qur'an (1/438).
Bait syair ini disebutkan oleh Al Farra dalam Ma'ani Al Qur'an (1/438), Ibnu
Athiyyatr dalam Al Muharrar Al Wajiz (3134), dan Asy-Syaukani dalam Fath Al
Qadir (hat.703).
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Allah SWT mengingatkan mereka, "Wahai orang-orang

beriman, carilah kenikmatan akhirat dan kemuliaan yang telah Aku
sediakan bagi para wali-Ku dengan cara menaati-Ku, bersegeralah

dalam menjawab seruan-Ku, dan bergegaslah untuk berjihad di jalan-

Ku."

Senada dengan yang kami sebutkan tadi adalah perkataan

para ahli tafsir, sebagaimana disebutkan pada beberapa riwayat
berikut ini:

16775. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Vrj-ut id, tentang firman Allah SWT, 1t)4i K k 14 KY
",6'ii JL;!fi6 &f ,W ,9. "Apakah sebabnya bita ditratatmn

lrepadamu, 'Berangkotlah (untuk berperang) pada jalan
Allah', lcamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu?"

ia berkat4 "Mereka diperintahkan melakukan perang Tabuk

setelah penaklukan Makkah dan perang Thaif, serta setelatr

perang Hunain. Mereka juga diperintahkan unttrk berperang

pada musim panas ketika pohon-pohon kurma sedang

berbuah, buahnya nikmat dan ketika itu mereka ingin
bernaung dari panas udara. Keluar untuk berperang ketika itu
terasa berat oleh mereka."llo6

16776. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kalni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman Allah

116 Disebutkan oleh Mujahid dalam tafsirnya (11278),Ibnu Abu Hatim dalam
tafsirnya (6/1796), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (31362), dan Abu
Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qtr'm QD09).



futu,hdl.:f@t}rrh

gwJ, fit,W At#i K,g$t Kyp(6-it q{i_-,$'ii Jt;XlT "Hai orang-orang yang beriman, apakah
sebabnya bila dikatakan kepadamu, ,Beranglcatlah (untuk
berperang) pada jalan Allah', komu merasa berat dan ingin
tinggal di tempatmu?" ia berkata, ',Ini ketika mereka
diperintahkan untuk melaksanakan perang Tabuk, yaitu
setelah penaklukan Makkah, perang Hunain, dan perang
Thaif. Mereka juga diperintatrkan untuk berjihad pada musim
pils, ketika pohon kurma berbuah, dan buahnya indatr.

Ketika itu mereka ingin berteduh dari udara yang panas, dan

keluar untuk berjihad ketika itu merupakan hal yang

bagi mereka. Mereka berkata, 'Di antara kami ada

merasa berat, ada yang memiliki keperluan, ada yang

mampu, dan ada pula yang sibuk. Mereka beralasan seputar
hal-hal tersebut. Oleh karena itu, Allah SWT menurunkan
firman-Ny" $r'i, 6ti+ \t?j 'Berangkatlah tamu baik
dalam kcadag merasa ringan maupun berat'.,, (es. At-
Taubah [9]: 41)rro7

ooo

berat

yang

tidak

'He6 i;i5jtLi(:1:s Ht:,t # Jt-

@ l-; r-* jL tF foi3"63 t # I 5
"lik.al,affu,tfidakbuangl&tunhtkberperang,niscayay',Jlldh

metryila,al,anuu dmgan siksa yorlry pedih dm digdntinya

It07 Disebutkan oleh Mujahid dalam tafsirnya (Lfill),Ibnu Abu Hatim dalam
tafsirnya (611796), Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al uyun (31362), dan Abu
Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani Al Arr'an(2D09).
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(lwnuu) denganl<mn yolnglain, ilankffiuu finf,k all<flru

dap at metrt qi ketrudhar atan l<ep ada-N y a sedikit W.
Nlah Maha l(uasa at as segala sesttatu."

(Qs. At,Taubah [9]: 39)

Takwil firman Allah: t4 tl::S 'bi'di li 'e, {f
l_ i, r,* JL iF r,fi "9, i;:*, sj'H*' 6 i;j4

(Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah
menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya [kamuJ
dengan haum yang lain, dan kamu tidah ahan dapat memberi

kemudharatan hepada-Nya sedihit pun. Allah Maha Kuasa atas

segala sesuatu)

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT berfirman kepada kaum

muslim dari kalangan sahabat Rasulullah SAW ,dan mengancam

mereka atas perbuatan meninggalkan jihad melawan musuh mereka

dari kalangan Romawi, "Watrai orang-orang yang beriman, jika kalian

tidak berangkat menghadapi orang-orang yang Rasulullah SAW

perintatrkan, maka Aku (Allah SWT) akan menyegerakan adzab yang

sangat menyakitkan bagi kalian di dunia, karena kalian tidak

berangkat untuk menghadapi mereka. "

'He6 j$:3j "Dan digantinya (tramu) dengan kaum

yang lain," maksudnya adalah, Allah SWT akan menggantikan kalian

untuk nabi-Nya dengan kaum yang lain, kaum yang akan segera

berangkat ketika diminta untuk berangkat berjihad, yang akan

menjawab seruan jika mereka diseru, dan menaati Allat! SWT sena

rasul-Nya.
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Wlt#{j "Dan kamu tidak akan dapat memberi

lremudharatan kepada-Nya sedikit pun," maksudnya adalah, perbuatan

kalian tidak mengindahkan seruan untuk berangkat berjihad, dan

kemaksiatan kalian terhadap Allah SWT tidak akan memberikan

kemudharatan sedikit pun bagiNya, karena Allah SWT memang tidak

memiliki keperluan kepada kalian, namun kalianlah yang sangat

membutuhkan Allah SWT, sebab Dia Maha Kaya atas kalian,

sedangkan kalian fakir.

,-i' ,-* P iF fifi "Atlah Maha Kuasa atas segata

sesuaht," maksudnya adalah, Allah SWT Matra Kuasa untuk

membinasakan kalian, mengganti kalian dengan kaum yang lain, atau

melakukan apa pun yang Dia kehendaki.

AUah SWT menjelaskan bahwa adzab yang sangat pedih

tersebut adalah dengan ditatrannya hujan untuk mereka, sebagaimana

disebutkan pada beberapa riwayat berikut ini:

16777. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Zatd bn
Al Hubab menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul

Mukmin bin Khalid Al Hanafi menceritakan kepadaku, ia

berkata: Najdatr Al Khurasani menceritakan kepadaku, ia

berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas pernatr ditanya tentang

firman Auah swr, t$ c:u Ht1,li$ sy-,,tu,o

lcamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah

menyiksa lcamu dengan siksa yang pedih." Ibnu Abbas

berkata, "Rasulullah SAW pernah menyeru kepada salah satu

kabilatr Arab untuk pergi berjihad, namun mereka merasa

sangat berat untuk melaksanakannya, maka Allah SWT

menahan turunnya hujan atas mereka. Itulah adzab Vang
ditimpakan kepada mereka." Inilatr maksud firman-Nya, Y!
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t$ t::tS Hil,_ li$ "Jitw tramu tidak berangtrat

untuk berperang, niscaya Allah menyilua ftamu dengan siftsa

yang pedih."rtog

16778. Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul

Mukmin menceritakan kepada kami dari Najdah, ia berkata:

Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas""" Lalu ia
menyebutkan redaksi yang serupa dengannya. Namun dalam

riwayatnya ia berkata, "Adzab yang ditimpakan kepada

mereka adalatr ditahannya hujan dari mereku',ll0e

16779. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman Allah SWT, {;
t$ t:SS ?b1, li4 "Jika tramu tidak berangtrat

untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan silua

yang pedih."(ia berkata), "Allah SWT memerintahkan kaum

mukmin rurtuk pergi berjihad di tengatr udara panas yang

membakar pada peperangan Tabtrk di Syam, sebagaimana

Dia ketahui bagaimana beratrya hal tersebut'"ll l0

Sebagian ulama berpendapat bahwa (hukum) ayat ini telah

di-mansuWt (haPus).

Diantaramerekayangberpendapatdemikianadalatr:

,,ot lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611797), Al Baghawi dp/ram Ma'alim At-

Tanzil (3t49), dan Ibnu Athiyyah dalamAl Muharrar Al lfaiiz (3134).
rro Lihat Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(611797)'
,rro bisebutkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (41309), dan ia

menyandarkan pemyataan ini kepada Abu Asy-syaikh dan Ibnu Al Mundzir.



16780. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya

bin Wadhih menceritakan kepada kami dari AI Husain, dari

Yazid, dari Ikrimatr dan Al Hasan Al Bashri, keduanya

berkata: Firman Allah SWT, (:1:S HtI, ll;; Jy-

lI.J "nfu kamu tidak berangkat uniuk berperang, niscaya

Allah menyil<sa kamu dengan siksa yang pedih," Serta

nrman-Ny 
" 6 

=(ili G A; f, i'iS [$ lrZ U

.*-1; ;; '*_"\t$;.{i it ); i}\ffi_"ridaHah

Swahtrl..Tantfuh

sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab

Badwi yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai

Rasulullah (berperang) dan tidak patut (pula) bagi mereka

lebih mencintai diri mereka mereka daripada mencintai diri
rasul." Serta firmannya, 3Y'-$IUY'tA$ )#-#.

"Karena Allah akan memberi Balasan kepada mereka

yang lebih baik dari apa yang telah mereka keriakan."

{ihapus oleh ayat setelahnya, yaitu, liiA.6h35\ <r(Yj
, ,a/,2i@ "Tidak sepatutnya bagi mulaninin itu pergi setnuanya

(ke medan perang." Hingga firman-Nya, @ <rii iii
"Supaya Mereka itu dapat meniaga dirinya." (Qs. At-

Taubah lgl 122)tttl

Abu Ja'far berkata: Tidak terdapat riwayat yang

menjelaskan bahwa hukum ayat ini telah dihapus, sebagaimana

dikatakan oleh Ikrimah dan A1 Hasan, batrwa telah dihapusnya hukum

ayat ini merupakan satu hal yang harus diterima. Selain itu, tidak

terdapat dalil yang menolak kebenaran (yang kami sampaikan)

tersebut. Bahkan, sejumlah sahabat dan tabi'in 
-yang 

akan kami

sebutkan- berpendapat bahwa hukum ayat tersebut masih tetap

rrrr 16oo Abu Hatim dalam tafsirnya(611798).



TafsirAthfihabad

berlafu. Mungkin saja yang dimaksud oleh firman Allah SWT, {1
t$ C:::S "HtX- li$ "Jika kamu tidak berangkat untuk

berperang, niscaya Allah menyiksa lcamu dengan siksa yang pedih,"

adalah orang-orang tertentu, yaitu orang yang ketika itu diminta oleh

Rasulullah SAW untuk berangkat berjihad, namun orang tersebut

tidak mau melakukannya. Sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas yang

kami sebutkan sebelumnya. Jika demikian halnya, maka firman Allah

swr, '*;u li4-"'oh35\ <r( Y': dapatdimaknai sebagai

larangan dari Allah SWT kepada kaum mukmin untuk tidak

meninggalkan negara-negaxa Islam tanpa seorang mukmin pun yang

berdiam di dalamnya. Dapat juga sebagai pemberitahuan dari Allah

SWT bahwa yang diwajibkan untuk berangkan berjihad adalalt

sebagian mereka, dan dalam hal ini orang yang diminta untuk

berangkat berjihad (hukumnya) tidak seperti orang yang tidak diminta

untuk melakukan hal tersebut.

Jika demikian halnya, maka tidak ada satu pun dari kedua

ayat tersebut yang menghapus. Jadi, hukum yang dikandung oleh ayat

tersebut tetap berlaku, sebagaimana makna yang ditunjukkan oleh

maknanya masing-masing.

ooo

\i4'4.i5ir{rA tL,f',, 1#, L1 ti 5i $y

$ )€tA)- 3i6- iy rtTfr,-J, c3 iL uiii 3.(
*& ia#" 8i'$1i "6';{i 5y r;}
65\'\.?|tG)6i1{thi'*413
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i* K()"1451 O ffi i:+46 WI bf '.-
@Fi_g

" Jil<alau l<snru dnnk marobngnya (tvfuhamnad) mat<fl
sesarJggulwrya /Jlah telah metwlongnya (yaitu) ketika

or(mg.ordngl*fir(rrrusarikinMakl<f,h)mangeluarl<murya
(dnri Mald<ah) sedmrg Dia salah seorcmg dmi dua orarlg

kr:tik,o l<eduanya berada dalam Wa, di waku Dia berl<ata
lnp odo temanrry ar' J ongartlah l<frrrw b er dul<n cita,

sesurnggutwry a y'J;lah beserta kita' . Mal<a y'.Jllah merununl<mt
l<eterangon Nyc lnpdo (lvluh.omnad) dan menbanttmya

ilmgart tcntma yar.gl<flirru ddak melilwtnya, dm N
Qn'an meniadil<m or(mg.orctngbfa ifiilah yolng rendah.

'*,^*'^\#*#fl#ffiI,*M,,twPqt<asa
(Qs. At,Taubah [9]:40)

Takwil firman Altah: fr* 3l6i :i 4 "-1 t;3-5i $ti t {43H- ty _,.6ii j.t<r',y,i6 O-E irfu i_frt
lA, 

^1 
5t i;;3 (likatau kamu tidak menolongnya

[MuhammadJ maka sesungguhnya Allah telah menolongnya [yaituJ
ketika orang-orang kaftr [musyrikin MakkahJ mengeluarkannya

[dari MakkahJ sedang ia salah seorang dari dua orang ketika
keduanya berada dalam gila, di waktu dia berkata kepada

temannya, "langanlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah
beserta kita'.u)
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Abu Ja'far berkata: Ayat ini merupakan pemberitatlran dari

Allatl SWT kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, batrwa Dialah

tempat bergantung dalam kemenangan Rasulullah sAw terhadap

musuh-musuh agamanya, dan Dialah yang mcmenangkan beliau atas

musuh-musuh, baik mereka (para salrabat) mau menolong Rasulullah

SAW maupun tidak.

Ayat ini juga merupakan peringatan dari Allah SWT kepada

para sahabat tentang hal lttl, yaitu ketika jumlah mereka sedikit

sedangkan jumlah musuh banyak. Bagnimana munglcin beliau akan

kalah, padahal beliau dibantu dengan jumlah yang banyak, sedangkan

musuh jumlatrnya sedikit? Di sini Allah swT berfirman kepada

mereka, "Jika kalian, wahai orang-orallg beriman, tidak berangkat

berjihad bersama Rasulullah SAW ketika kalian diperintahkan untuk

menolongnya, maka sesungguhnya Allah swT akan menolong dan

membantu beliau menghadapi musuh-musuhnya dan - akan

mencukupkan beliau dali pertolongan dan bantuan kalian,

sebagaimana Aku menolongnya ketika orang-orang kafu Quraisy

mengusir beliau dari kota tempat tinggalnya"

#1 4! "Ia salah seorang dqi dua orang," maksudnya

adalah mereka mengeluarkannyq dan beliau merupakan salatr satu

dari dr.ra orang (yang diusir). Demikian pula (makna) dari Perkataan

orang Arab g;;r ,iV'$,yang artinya salah satu dari dua orang; aJ:Af CJrf

dan iiif gti,V*iartinya salah satu dari tiga orang dan salah satu dari

empat orang. Ini berbeda dengan perkataan mereka '?'"i * ft'i
aii, karena saudara dan aoak yang dimaksd pada perkataan tersebut

bukan termasuk bilel\ey enam dan hduh tersebut. sedangkan

perkataan mereka iri, irtt rtinya-salah s*u dari tiga orang. Makzud

firman-Nya, 6i1 4i "Mah seorang dui dua orang," adalah



Srlr,urh&,fiaatfuh

Rasulullah SAW dan Abu Bakar, karena keduanyalatr yang keluar

melarikan diri dari orang-orang Quraisy ketika mereka ingin
membunutr Rasulullah SAW, lalu keduanya bersembunyi di dalam

gua

)lAi J. 13 ll"Ketttra keduanya berada dalam guo,"
maksudnya, ketika Rasulullatr SAW dan Abu Bakar RA sedang

berada di dalam gua. Kata irfir ai sini artinya lubang besar yang berada

di gunung.

-9q21)-JH'ry "Oi walctu ia berkata kcpada temannya,"

maksudnya, ketika Rasulullah SAW berkata kepada sahabatry4 Abu
Bakar RA, $3Y "Janganlatr engkau sedih." Abu Bakar khawatir
jil€ orang-orang yang mengejar mereka mengetahui tempat

persembunyian mereka. Itulah yang membuatnya gundatr. Oleh karena

itrl Rasulullah SAW berkata kepadany4 "langanlah englcau bersedih

karena sesungguhnya Allah SW bersama kita dan akan menolong

Hta. - Orang-orang musyrikin tidak akan mengetahui tempot

persembunyian kita dan merela juga tidak akan sampai kepada Hta."

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa Dia menolong

Rasul-Nya yang sedang dalarn kondisi ketakutan dan jumlah yang

sedikit. Bagaimana mungkin Allah SWT akan membuat Rasul-Nya

rendah dan membutuhkan kalian, padahal pasukan Allah SWT
jumlahnya sangat banyak?

Senada dengan yang kami sampaikan tersebut adalah

perkataan para ulam4 sebagaimana riwayat-riwayat berilart ini:

16781. Mulrammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada karni dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah SwT, li,-X Sy "Jil-lou



Tal*/u;h:Ihahui

lamu tidak menolongnyo (Mulnmmad)i' ia menyebutkan

prihat pertama kalinya beliau diutus sebagai rasul. Allah

swT berfimraru "Ahtlah yang melahtkan hal tersebut

lrepadarrya, dan Aht pulalah yang akan menolongnya

sebagaimana Aht menolongnya lcetilu ia merupakan salah

satu dori dua orang."

16782. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jr:raij, dari Mujatri-d, tentang firman A1lah

swr, '5i l% i3 L# lY "nl*lru kamu tidak

menolongnya (Muhammad) malca sesungguhnya Allah telah

menolongnya," ia berkat4 "Allah SWT menyebutkan prihal

awal ketika Dia mengutusnya sebagai rasul. Allahlah yang

melalorkan hal tersebut kepada dirinya, dan Dia pula yang

menolongnya, sebagaimana Dia menolong Rasulullah sAw

ketika beliau merupakan salah satu dari dua orang, yaitu

ketika keduanya sedang berada di dalam gua'"11''

16783. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kalrli dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, {1
{iti :i 4 Llt L# "Jipalau kamu tidak menolongnya

(Muhammad) maka sesungguhnya Allah telah

menolongnya,,, ia berkata, "sahabat beliau ketika itu adalalt

Abu Bakar RA. Adapun yang dimaksud dengan kata ]6ir

'gua' pada ayat ini adalah sebuah gunung di Makkah yang

disebut Gua Tsur."lll3

rrr2 Riwayat ini dan riwayat sebelumnya Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (611798).
trt3 Disebutkan oleh As-suyuthi dalanAd-htrr Al Mantsur (41202)'



Swahdlfianfuh

16784. Abdul Warits bin Abd Ash-Shamad menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ayatrku menceritakan kepadaku, ia berkata:

Aban Al Aththar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami dari Urwah, ia

berkata: Ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar RA Ketika

itu Abu Bakar RA memiliki kambing ternak yang ia
pinjamkan dan dikembalikan pada sore harinya. Maka Abu

Bakar RA mengutus Amir bin Fuhairatr untuk membawa

kambing tersebui ke gua Tsru. Amir bin Fuhairah membawa

kambing tersebut pada sore hari untuk Nabi SAW di Gua

Tsur, yaitu Gua yang Allah SWT maksud di dalam Al

Qur'an.ttto

16785. Ya'qub bin Ibrahim bin Jubair Al Wasithi menceritakan

kepadaku, ia berkata: Affan dan Hibban menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Hammam menceritakan kepada

kami dari Tsabit, dari Anas, batrwa Abu Bakar RA

menufurkan kepada merek4 "Ketika aku sedang bersama

Rasulullah SAW di dalam Bu4 dan kaki-kaki orang-orang

musyrik berada di atas kepala kami, aku berkata, 'Wahai

Rasulullah, seandainya salatr seorang mereka mengangkat

kakinya niscaya mereka melihat kita'. Beliau SAW lalu

bersabdq 'Wahai Abu Balwr, bagaimana sanglaanmu

terhadap dua orang, sedangkan Allah SW adalah yang

tretiga dari mereka'2 nttt5

16786. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Syarik, dari Ibrahim bin

rrrt Disebutkan oleh As-Suyuthi dalan Ad-Durr Al Mantsur (4D04).
rrt5 Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam kitab Al Monaqib (3653), Muslim dalam

kttab Fadhail Ash-Shahabah (l), dan Ahmad dalam musnadnya (1/4).
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Mtrhajir, dari Mujahid, ia berkata "Abu Bakar RA berdiam

di dalam gua bersama Nabi SAW selama tiga hari."lll6

16787. Muhammad bin Abd Al A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Az'Zvhir, tentang firman Allah SWT 5l

)L1ii J, 13 "Ketika keduanya berada dalam gua," ia

berkata, "Yaitu di gunung yang bemama Tsur. Rasulullah

SAW dan Abu Bakar RA berdiam di dalamnya selama tiga

malam."lll7

16788. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu wattb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Amr bin Al Harits

mengabarkan kepadaku dari ayahnya' bahwa Abu Bakar RA

berkata ketika berkhutbah, "siapakah di antara kalian yang

hapal surah At-Taubah?" Salah seseorang lalu berkata,

"4ku." Abu Bakar berkata, "Bacalah." Ketika laki-laki

tersebut sampai pada ayat, di.li .541)- 3;6- iy"oi
waktu ia berkata kepada temannya, 'Janganlah kamu

berduka cita'," Abu Bakar pun menangis seraya berkata"

"Demi Allatr, akulah satrabatnya @asulullah SAW) yang

Altah SWT mak*ud."ll18

1116 Disebutkan oleh Al Mawardi ds,lam An-Nuka wa Al uyrn (3/374) serta As-

Suyuthi dalam Ad-Darr Al Mat*ttr (4n02), dsn ia menyandarkan riwayat ini

kepada Ibnu Abu Syaibah.
ttrT Diiebutkan oleh Abdurrazzak dalam taftirnya (6/1800) dan Ibnu Athi),yah

dalamAl Muhorm Al Waiiz(3136).
rrrs 16ou Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1t00) dan Ibnu Athiyyah dalan Al

Muhoro Al Wajiz(3136).



SwahAtftaufuh

Takwil firman Allah: it4iS 4F fg#.4i 3r\'
ujSi lr'4.4-$i "a? 

"# 
6; { )h,-j-* iC KG W 4, iit 311r (Maka Attah

menurunkan ketenangan-Nya hepada [MuhammadJ dan

membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Al

Qur'an meniadikan orang-orang katir ilulah yong rendah dan

kalimat Allah itulah yang tinggl Allah Maha Perkasa lagi Maha

Bijaksana)

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT menr:runkan rasa tenang

dan tenteram dari-Nya kepada Rasulullatr-Nya.

Ada yang berpendapat batrwa rasa tenang dan tenteram

tersebut diturunkan kepada Abu Bakar.

6i; { th f"6-iS "Dan membantunya dengan tentara

yang lramu tidak melihatnya," maksudnya adalah, Allah SWT

menguatkannya dengan para malaikat yang merupakan pasukan-Nya,

yang tidak dapat kalian lihat.

bFA<)Si1/? 'J443 "Dan At Qur'an

menjadilran orang-orang trafir itulah," maksudnya adalah perkataan

kemusyrikan.

W\ "Yang rendah," maksudnya adalatr, karena perkataan

kemusyrikan ditekan dan dihinakan, juga dibatalkan oleh Allatr SWT

dan penganutnya pun dimgrkai, dan pihak yang menang adalah lebih

tinggi.

Vifrt <] fi iaH "Dan lalimat Atlah itulah vang

tinggi," maksudnya adalatr agama Allah SWT, mengesakan-Nya' dan

perkataan tiada ilah (yang berhak diibadatri dengan benar) selain

Allah. Semua ini merupakan kalimat yang lebih tinggi dali



Tat{wlu;hnta}rri

kemusyrikan dan para pendukungnya, dan itulah kalimat yang

menang. Sebagaimana dijelaskan pada beberapa riwayat berikut ini:

16789. Al Mutsanna menceritakan kepadakrq ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepadq kami, ia berkata: Muawiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nya, iliAl lr31''L <r-.i1+1 'J43
"Dan Al Qur'an menjadikan orang-orang kafir itulah yang

rendah," (ia berkata), uYaitu syirik menyekutukan Allatt

Swr. Sedangkan firnan-Nya, 't4f 4, $fi 'Z+UJ
"Dan kolimat Allah itulah yang tinggi," yaitu lucapkarr laa

itaha illallah.rrre

Redaksi firman Allah swTl{HI <, &1 'tr'z-4 "Dan

kalimat Allah itulah yang tinggi," merupakan khabar mubtada'

terhadap redaksi fimran-Nya, bFA <)Ji ?}L j43
{}1A\ karena apabila tidalq maka kalimat tersebut ma'thuf

(bersambung) dengan kata '4L sebelumnya, niscaya kata
'\a? pada kalimat yang kedua ini akan diberi i'rab nashb.

1-g ,-F W "Allah Maho Perkasa lagi Maha

Bijaksana," maksudnya adalatr, Allatr SWT Maha Kuasa dalam

membalas orang-orang yang mengingkari-Nya. Tidak ada seorang pun

yang dapat memaksa dan mengalahkan-Ny4 dan tidak ada seorang

pun yang dapat menyelamatkan dart adzab-Nya. Dia Matra Bijaksana

dalam mengunrs maktrluk-Nya dan dalam hal memberlakukan apa pun

yang Dia kehendaki kepada mereka.

coc

rrre Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (6/IE0l).



,W o #,ir'H:A b31f, $G; 6t4

@6;fr .Kolifr ';*{-:i;";t
"Buang!<ntldh l<ilnw baik dalarn l@ailaf,rJ nuer.ctsct ringmt
maupun bqat, dflrr beriihadlah l@nw ilengmr lwrta darl

dirintu di jolan Nlah. Yarrg demikion itu adalahlebihbaik
bagimu, iikal,affau mmtgetalrui." (Qs. At,Taubah [9] t 4L)

Takwil firman Allah: {13; 6li+ VA (Berangkatlah

kamu baik dalam keadaan metasa ringan rnaupun berot)

Abu Ja'far berkata: Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat

seputar makna iilt "rirrg*" dan jilr "berat" yang apabila salatr satu

dari kedua sifat tersebut terdapat pada diri seseorang, maka dia harus

tetap berangkat berjihad.

Sebagian berpendapat bahwa makna 'ziyr "nnqa2" dalam

konteks ayat ini adatah para pemuda. Sedangkan makna J'&Jl 
6'berat"

adalatr orang yang sudah tua.

Mereka yang berpendapat demikian adalatr:

16790. Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam

menceritakan kepada kami dari Anbasatr, dari seorang laki-

laki, dari Al Hasan, tentang firman Allah {L7{ 6li+W
"Berangkatlah kamu baik dalam kcadaan merasa ringan

maupun berat, ", ia berkata, 'Yaihr orang tua dan yang masih

*,rd".rrll2o

furahlufioalfi,ah

rr20 Disebutkan oleh Al Mawardi dalam An-Nakd wa Al uyun (31365) dan Al
Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (3157).

Ut-:*t
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1679l. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafsh

menceritakan kepada kami dari Amr, dari Al Hasn, ia

berkata, "Maksudnya orang yang sudatr tua dan anak

mud[*r:ll2l

16792. Ia berkata: Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Ali

bn 7flid, dari Anas, dari Abu Thalhatr, tentang firman Allatt

SWT, {G; 65+ VA "Berangkatlah kamu baik dalam

keadaan merasa ringan maulrun berat," ia berkata

'Maksudnya adalah orang yang sudatr tua dan masih muda

Aku tidak mendengar Allah S\I/T menerima alasan

seseorang.' .-{bu Thalhatr pun perg ke Syam dan berjihad

hingga ia wafat."llZ

16793. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam

menceritakan kepada kami dad Anbasatr, dari Al Mughirah

bin An-Nu'man, ia berkata' "Dulu ada seorang laki-leki dari

bani Nakha', dan ia adatatr orang hra yang berasal dari

pedalaman. Orang tua tersebut ingin ikut berperang, namrm

Sa'd bin Abu Waqqash melarangnya. Orang tua itu lalu

berkata, 'sesungguhnya Allatr SWT berfirman, 6W V*i
<6; "Berangkatlah kamu baik dalam lteadaan merasa

ringan mauptm beraf'.' Sa'ad pun mengizinkannya' Orang tua

itu talu terbunuh. Setelatr beberapa larnq Sa'd menanyakan

keadaan orang tua itu. Ia berkata 'Apa yang dilakukan oleh

orang tua yang berasal dari bani Hasyim'? Mereka berkata, 'Ia

telah terbunuh, walrai Amirul Mukminint :trr23

t12t lbid.
r,2 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(611802), Abu Ja'far An-Nuhas dalarn Ma'oni

Al Qttr'm QDll), dan Al Qurilhubi dalam tafsinrya (8/150)'
ttzr Kufo behm mendapati sumber riwayat ini pada refere,nsi yang ada pada kami.



Suurhdl.fuh

16794. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin

Harun menceritakan kepada kami dari Isma'il, dari Abu

Shalih, ia berkata, uYaitu anak muda dan orang ttta."rr24

16795. ...ia berkata: Abu Usamah menceritakan kepada kami dari

Malik bin Mighwal, dari Isma'il, dari Ilaimatr, ia berkata,

"Yaifu anak muda dan orang xru;ttt25

16796. ...ia berkata: Al Muharibi menceritakan kepada kami dari

Juwairir, dari Adh-Dhahhak, "Orang tua dan anak muda."1l26

16797. ...ia berkata: Hubawaih, Abu Yazid menceritakan kepada

kami dari Ya'qub Al Qummi, dari Ja'far bin Hamid, dari

Bisyr bin Athiyyah, "Orang tua dan anak muda."ll27

16798. Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin Sahl

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Watid bin Muslim

menceritakan kepada kami dari Bukair bin Ma'ruf, dari

Muqatil bin Hayyan, tentang firman Allah SWT, 6li+VJi
$G; "Berangkatlah lcamu baik dalam keadaan merasa

ringan maupun berat," ia berkata, "Orang tua dan anak

-uda."ll28

16799. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah SWT, $\3; 6ti+ ttpl
tt?4

I 125

t126

tl27

I 12t

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611802\, Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyrn Q1365), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (3157).

Ibid
Ibid
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1802).
Disebutkan oleh Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uytn (3/365), Al Baghawi

dalam Ma'alim At-Tarail (31365), dan Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al
Wajiz(3137).
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"Berangkotlah kotnu baik dalam kaadaon merasa ringan

mauryn berat," ia berkata, uYaitu anak muda, orang tua dan

yang kaya maupun miskin."l12

16800. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, ia berkata: Al Hasan berkata"

"Orang tua dan anak muda.'ll3o

16801. Sa'id bin Armr menceritakan kepadaku, ia berkata: Baqiyyatt

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hariz menceritakan

kepada l<ard, ia berkata: Hibban bin Zfd Asy-Syar'abi

menceritakan kepadaktr, ia berkata "Kami berangkat

bersama Shafinran bin Amr, dan ketika itu ia menjabat

sebagai Gubernur Hamsh, dari kota Ufsus hingga Al

Jarajimah. Lalu aku bertemu dengan seseorang yang sudatr

tua dari Damaskus berada di atas kendaraannya'' untuk

berperang. Kelopak matanya telatr menutupi matanya. Aku

pun berkata kepadanya, 'Wahai Parnan" sesungguhnya Allatt

SWT telatr menerima udzurmu'. Ia lalu berkata sambil

mengangkat alisnya,'Wahai Keponakanku, sesungguhnya

Allatl SWT telatr memerintahkan kita untuk pergi (berjihad)

baik dalam kondisi ringan maupun berat. Barangsiapa Allah

SWT cintai, niscaya Dia akan mengujinya, kemudian

mengembalikannya (yaitu tetap hidup), lalu mengujinya

kembali. Sesungguhnya Allah SWT hanya menguji harnba-

rr2e Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1E02).
ttso lbid.
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Nya yang sabar dan bersyukur, dan selalu ingat kepada-Nya

serta hanya beribadah kepada-Nyu.r:l 
13 I

16802. Ahmad bin Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ismail

menceritakan kepada kami dari Abu Shalih, tentang firman

Allah SwT, $\3;t 66,+ VA "Berangkattah tramu baik

dalam keadaan merasa ringan maupun berat," ia berkata,

'Yaitu setiap orang fua dan anak muda."ll32

ulama lainnya berpendapat bahwa makna ringan adalalt

sedang memiliki banyak kesibtrkan, sedangkan makna berat adalah

tidak memiliki kesibukan. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat

berikut ini:

16803. Ibnu Basysyar dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami,

mereka berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami,

dia berkata: suffan menceritakan kepada kami dari Manshur,

- dari Al Hakam, tentang firman Allah SWT, 6lL V;l
$14 ,,Berangpatlah pamu baik dalam pcadaan merasa

ringan maupun berat," ia berkata, "Yaitu ketika sedang

memiliki kesibukan dan tidak."r 133

ulama lairurya berpendapat bahwa maknanya adalatr,

berangkatlah kalian dalam keadaan kaya ataupun miskin. Di antara

mereka yang berpendapat demikian adalah:

tt3t Disebutkan oleh lbnu Athiyyatr dalam At Muharrar Al Waiiz (3/37) dan Ibnu

Katsir dalam tafsirny a (6 1209).
Ir32 15nu Abu Hatim dalam tafsirnya(611802), tetapi dalam kitab tersebut ia berkatq

"Baik orang muda mauPun tua."
rr33 Disebutkan oleh Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1803), Al Mawardi dalam

An-Nukat wa Al Uyun (31365), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil

(3t57).
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16804. Ibnu Hgrnaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Hakkam

menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari seseorang yang

ia sebutkaru dari Abu Shalilt tentang firman Allah SWT,

$G;1 614 V*I "Berangkatlah kamu baik dalam

kcadaan merasa ringan mauryn berat," ia berkat4 'Yaitu

sedang dalanr keadaan kaya dan rtriskin.'tt34

Ularna lainnya berpendapat bahwa malananya adalatr sedang

dalam bersemangat atau pun tidak bersemangat. Sebagaimana

disebutkan dalam riwayat berilart ini:

16805. Mutrammad bin Sa'd menceritakan kepadakq, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanlnr

menceritakan kepadaku" ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadalcu dari ayatrnya" dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah swT, $13$ 6ti+ tty;t "Berangkatlah kamu baik

dalam leadaan merasa ringan nouptm berat," ia berkata'

"Maksudnya adalah, berangkatlah ketika sedang bersemangat

atau ptrn lidrk.rll3s

16806. Muharrmad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, dia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadab telrtang firman Allah SWT,

$6; 614 V*l "Berangkatlah kamu baik dalam

kcadaan merosa ringan mauryn berat," ia berkata "Ketika

sedang bersemangat dan tidak.'l 136

"t Disebutkan oleh Al Baghawi dalamMa'alim At'Toail (3157).
tt'5 Disebutkan oleh lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1803), Al Mawardi dalam

AwNttfut wo Al Uytn Q1365), dan Al Bebawi dalam Ma'alim At-Taruil
(3t57).

,rn lbid.
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Ada yang bahwa maknanya adalah, sambil

mengendarai hewan tunggangan atau pun berjalan kaki. Sebagaimana

disebutkan pada riwayat berikut ini:

16807. Ali bin Sahl menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Amr berkata,

"Jika perintah untuk berangkat berjihad tersebut ke Syam,

maka orang-oftrng pergt dalam kondisi lapang dan

menunggangi kendaraan. Namun jika perintatr untuk

berangkat tersebut ke pesisir ini, maka mereka berangkat

baik dalam kondisi lapang maupun berat, baik menunggang

kendaraan rnaupun berjalan 1*1i.:r I I 37

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalatr memiliki
pekerjaan ataupun tidak. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat

berikut ini:

168Q8. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahm

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman Allah SwT, {G;1 614 VA
"Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan

naupun berat," batrwa maksud kata berat yaitu memiliki
pekerjaan. Ia mer?sa berat untuk meninggalkan

pekerjaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan kala ringan

adalah yang tidak memiliki pekerjaan. Allah SWT berfirman

SL3; 614 Vgl "Berangkatlah kamu baik dalam

keadaan mer(Na ringan maupun berat."rr3&

It:7 a1 Mawardi dalam An-Naka wa Al Uytn (3R65).
rr3t Disebutkan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyn (31365), Al Baghawi

dalam Ma'alim At-Taruil Ql57), dan Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith
(st423).
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16809. Ibnu AM Al A'la menceritakao kepadaku, ia berkata: Al
Mu'tamir menceritakan kepada kami dari ayahnya, ia
berkata: Al Hadhrami mengakrl disebutkan kepadanya

bahwa di antara orang-orang ada yang sakit atau sudatr tua. Ia

berkata, 'Jika aku menghindar dari jihad karena enggan,

tentu aku berdosa." Allah SWT lalu menurunkan firman-

Nvu, {Liij 614 lt}l "Berangkatlah lamu baik dalam

kcadaan mcrasa ringan maupun berat.urr39

16810. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu

Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: AySrb
menceritakan kepada kami dari Muhammad, ia berkata: Abu

Aypb ikut perang Badar bersama Rasulullah SAW. Setelatr

itu, jika ia tidak ikut dalam suatu peperangan, maka ia ikut
pada peperangan lainnya bersama kaum muslim, kecuali

pada satu tahun. Aynrb berkata, "Berangkatlatr baik dalam

keadaan ringan maupun berat, dan aku tidak mendapati

diriku melainkan dalam keadaaan lapang ataupun berat."ll40

1681l. Ali bin Sahl menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid

bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hariz bin
Utsman menceritakan kepada kami dari Rasyid bin Sa'd, dari

seseorang yang pernatr melihat Miqdad bin Al Aswad, yaitu

penunggang kuda Rasulullatr SAW ketika perang Tabuk,

sedang di atas sebuah kotak uang, dan ketika itu ia telah

berusia lanjut. Kukatakan kepadanya, "Sesungguhnya Allah

SWT memaafkan ketidakmampuanmu." Ia berkata, 'Namun

rr3e Disebutkan oleh As-suyuthi dalamAd-Durr Al Mantsur (4/209) dan Ibnu Katsir
dalamtafsirnya $DAq.

tr40 Diriwayatkalr oleh Al Hakim dalarn Al Mtuta&ak (31458), namun tidak terdapat
komentar atas Qta-shahift-an) riwayat tersebut
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ayat Al Bu'uts (mengirim utusan): S6; 6q VA
'Berangkatlah kamu baik dalam kcadaan meraso ringan

maupun berat', tidak memberikan keringanan atas diri

k"rri.r:l14l

16812. Sa'id bin Amr As-sukuni menceritakan kepada kami, ia

berkata: Baqryyah bin Al Walid menceritakan kepada kami,

ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman bin Maisarah menceritakan kepadaku, ia

berkata: Abu Rasyid Al Hibrani menceritakan kepadaku, ia

berkata: Aku pernah bertemu Miqdad bin Al Aswad,

penunggang kuda Rasulullatr SAW, duduk di atas sebuah

kotak uang di Hamsh, dan ketika itu ia telah berusia lanjut. Ia

ingin ikut berperang, maka larkatakan kepadanya,

"Sesunggtrhnya Allah SWT telatr menerima udzurmu'" Ia

berkata, "Namun suratr yang menyuruh untuk berangkat

perang menolak fteringanannya) $6) 6lb VA
'Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan

maupun berat'."1142

Abu Ja'far berkata: Menurut karni, pendapat yang benar

adalah, Allah swT memerintatrkan orang-orang beriman untuk

memenuhi senran berjihad, baik ketika ia merasa ringan maupun berat

turtuk melaksanakannya. Termasuk dalam kategori ringan ini adalah

semua orang yang mampu berangkat berjihad dengan mudah, baik

karena fisiknya yang masih kuat, badannya yang sehat, usianya yang

masih mud4 kemampuannya dalam masalatr harta, keluangan waktu

dari kesibukan, maupun kemampuannya dalam menunggangi hewan

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (611802) dan Ibnu Athiyatr dalam Al
Muhuror Al Wai iz (3 137).

rrtz 16i6.
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(untuk berperang). Adapun kategori berat termasuk di dalamnya

semua orang yang kondisinya berlawanan dengan yang telah kami

sebutkan tadi, yaitu: fisik yang lemah, menderita penyakit, memiliki

kesusahan dalam masalah harta, sibuk bekerja dan memenuhi

kebutuhan hidup (yang standar), tidak memiliki hewan tunggangan

atau tidak ada yang meminjamkan hewan tunggangan kepadanya, dan

orang tua yang telah berumur dan memiliki tanggungan. Dari sini, jika

ada orang-orang yang termasuk ke dalam salah satu kategori, baik

ringan maupun b€mat, yang telatr kami sebutkan tadi, sementara Allatr

SWT tidak menglhususlon salah satu dari kedua golongan tersebut di

dalam kitab-Nya, dan tidak juga melalui lisan Rasul-Nya, bahkan

tidak ada dalil yang menrmjulkan penglfiususan tersebut, maka harus

dikatakan bahwa sesungguhnya Allah SWT memerintatrkan orang-

orang beriman dari para sahabat Rasulullah SAW untuk berangkat

berjihad di jalan-Nya bersama Rasul-Nya, baik sedang dalam kondisi

ringan mauprmberat

16813. Ahmad bin Ishak menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abu Abmad menceritakan kepada kami, dia berkata: Israil

menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Masruq, dari

Muslim bin Shubailu dia berkata, "Ayat pertama dari surah

Al Bara'ah yang ditr:mnkan adalalL {G; 614 Wi
'Berongkaldt kamu baik dalam kcadaan merasa ringan

maulrun berat'."1143

16814. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari ayahnya, dari

rra3 Disebutkan oleh As-suyrthi dalan Ad-Drr Al Mottsur (4/208), dan ia
menyandartan rirala ini k€pada Al Faryabi dan Abu Asy-Syaikh.
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Abrr Adh-Dhuha, dengan riwayat yang sama seperti riwayat

sebelumnya.

16815. At Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Qasim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Jtraij, dari Mujatrid, ia berkata,

"sesungguhnya ayat pertama dari surah Al Bara'ah yang

diturunkan adalah firman-Nya, '*.b ,t'11 'Ht1t 3i
-t a'-gP 'sesungguhnya Allah telah menolong kamu (hai

para muloninin) di medan peperangan yang banyak'. " (Qs.

At-Taubatr [9]:25)

Ia juga berkata, "Allah SWT menunjukkan kepada mereka

pertolongan-Nya, dan Dia mengokohkan mereka pada perang

Tabuk."lle

Takwil fiman $Iah: ,g ;r<-)rli'?)r'\it\;{t
5# ]K q'6:'* Fs inl <o"i beriihadtah hamu

dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah

lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui)

Abu Ja'far berkata: Pada ayat ini Allah SWT berfirman

kepada orang-orang yang beriman kepada-Nya dan Rasul-Nya dari

kalangan s'ahabat, *Berjihadlatr kalian memerangi orang-orang kafir

dengan harta katian. Infakkanlah harta tersebut dalam berjihad

memerangi mereka atas agama Allah SWT, sebagaimana telatr Allah

SWT syariatkan atas kalian. Sampai mereka tunduk kepada kalian dan

masuk ke dalam agama ini, baik secara sukarela maupun terpaksa.

rr{ Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611772) dan Mujahid dalam tafsirnya (hal.

367).
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Atau mereka me,mbayu ji4nh dengan penuh kehinaan jika mereka

adalah atrli kitab. Atar (pilihan lainq,a) kalian bunuh (perangi)

mereka."

FAt "Dot dirimz, " maksudnya adalah, perangilatr mereka

dengan jiwa-jiwa kaliao- Allah SWT akan menghinakan mereka

melalui tangan-tangro kalian, dan Allah SWT akan memenangkan

kalian atas mereka

#17*Fjt 'Yuts demikian itu atulat tebih baik bagimu,"

maksudnya adalab semua yang telah Allah SWT perintatrkan kepada

kalian ini, yaitu p€rgi b€dihad di jalan Allah SWT dalarn keadaart

mudatr atau susah, dm memerangi mustrh-musuh Allah SWT dengan

harta dan jiwa knlien, adalah lebih baik bagi kalian daripada sikap

condong untuk berdim di te,rnpat ketika diseru wrttrk berangkat

b€rjihad, lebih s*a ' ggal di rumah, dan rela dengan kesenangan

duniawi yang sedikif sebagai pengganti kehi&rym akhirat. Haltersebut

lebih baik bagi l@lim jilra kalian adalatt omng{rang yang benar-benar

mengetahui hatrikm kamaan jihad di jalan Allah SWT bila

dibandingkan dengm dduk dan tidak ikut melaksanakannya.

coc

,r.x".,s>fi3 x#J 606 % L;j, t,i'og I
6{7 tiffi t & <,;y.ii'1*)1 i*

'6;'SJ trL&ffi3 fr::A 
-oK#, #

"Kalaa y uW l@a. sulorrr leyado nerclr- iat l<ermtungut
yang mtdnh dipd& dut puialmatyary fidak sebuop
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iauh, pastilah mereka rnengill'fntfurat, tetnpi tcmpot ydrrg

diatiu iat amat iofrrh tsrasa oleh merela Mereli@ al<frn

bem'unpah dengart @ma) Nldh" lil<nlau l<f,tni solnggup

tilfiidhkaniberanglatbersarna'sdm$rrtrt"Msrel<'a
rnertbinasat<frn diri merela send.iri dfrrJ Allah mmgetalwi

bahwasesunggutvryamqel<abenm.benarorcmg-orarlgyarlg
bqdu.sta." (Qs. At'Taubah [9]: 4Z')

rakwil firrran Atlah: l;i$ IL|firti;tg} 'ogt
-&g:7 sa33 t 5\ 4A#''-i3At 

".* 

3fr '.#'.'
>bi;SJ 

#y&'f$-#;135'* (Katau vans kamu serukan

kepada 
'meieka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan

perjalanan yang tidak seberapaiauh, pastilah mereha mengikufinu,

tetapi tempat yang dituiu itu amat iauh terasa oleh mereka. Mereka

akan bersumpah dengan [namal Allah, "likalau kami sanggup

tentulah kami berangkat bersama-samamtl" Mereka

membinasakan diri mereka sendiri dan Allah mengetahui bahwa

ses un gguhnya mereka benar-benar orang4rrang yan g berdusta)

Abu Ja'far berkata: Sekelompok sahabat beliau meminta

izin untuk tidak ikut berperang ketika beliau pergi ke Tabuk, dan

beliau pun mengizinkan mereka. Allah swT lalu menjelaskan kepada

Nabi-Nya" ..Seandainya yang engkau serukan kepada orang-orang

yang tinggal dan meminta izin untuk tidak ikut berperang bersamamu

itu adalatl, li;ge 'Keuntungan yang mudah" yaitu harta

glanimah yang dekat, t!+6fiAt 'Dan perialanan yang tidak

seberapajauh,,yaitupadatempatyangjarakrryatidakjaulrdan
mudah dicapai, niscaya mereka akan ikut dan berangkat bersamamu.

Namun, engkau meminta mereka untuk berangkat ke tempat yang jautt
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dan membebani mcrdra dengan perjalanan yang berat bagi mereka.

Engkau juga memim me,reka untuk bangkit dan berangkat ketika

panas terik @a musim panas, dan ketika itu mereka sangat

membutuhkan tempd tffiuk berteduh."

#f*l1ffi , fi6;L$t "Meretra akan

bersumpah dengot (twu) Allah, "Jikalou kami sanggup tentulah

lrnmi berangkat bersuna-samannu." Pada ayat ini Allah SWT

menjelaskan bahwa mereka akan meminta izin dan tidak ikut

bersamamu (Muhmmad SAW) dengan alasan yang tidak benar, agar

engkau dapat menerima udzur mereka dan memberikan izin, sehingga

mereka bisa tidak ihrt bersamarnu dengan pe,nuh kedustaan atas nama

Allah SWT, ufrka koni sanggup tentulah komi alm berangkat

bersamamu." M€do berkatq "Seandainya kami sanggup pergi

bersamamu karcna kondisi yang lapang, me,miliki tunggangan, atau

ada yang dapat diprnjm rmtuk ditunggangi, memiliki perbekalan yang

memang hanrs dimiliki oleh orang yang akan bepergian dan

melakukan pepermgaq dan kondisi badan yang sehat dan kuat,

niscaya kami akan pergi bersamamu wrtuk menghadapi musuh.o'

&,31';# 
oMereka membinosakan diri merelca sendiri,"

maksudnya adatalL selenamya sumpatr mereka atas nama Allah SWT

yang dltujukan rmuk kebohongan justnr akan membinasakan diri

mereka senditi, kfr€ma mereka akan mendapatkan kemurkaan Allatl

SWT dan adzabymg @ih ftarena perbuatan tersebut).

fti61 F#Lfrfi$ "Dan atlat mengetahui batrwa

sesungguhrrya nerelca benar-benar orong'orang yang berdusta,"

maksudnya adatah, Altah SWT mengetahui bahwa sumpah merek4

"Jikalau lrami sorgtry tentulah lmmi berutgkat bersama-samamu,"

adalah sebuah kebohongao- Itu karena mereka merasa berat untuk

-@)
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berangkat, padahal mereka memiliki apa-apa yang dibutuhkan untuk
melakukan hal tersebut, seperti harta yang dibutuhkan oleh orang yang

hendak berperang dan melalnrkan perjalanan, serta badan yang sehat

dan fisik yang kuat.

Para ulama tafsir juga mengatakan pendapat yang serupa

dengan yang kami sampaikan tadi, sebagaimana disebutkan dalam

riwayat berikut ini:

16816. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa,id
menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman
Allah SwT, $;g&'ogt "Kalau yang kamu seruknn

kcpado mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan

perjalanan yang tidak seberapa jauh," hingga firman-Nya,

lti.gJ "Orang-orang yang berdusta," bahwa maksudnya

adalah, sesungguhnya mereka mampu pergi berjihad.'. 
Namun, sikap lambat (dan menunda) tersebut berasal dari

diri mereka sendiri dan dari syetan, sebagai bentuk

keengganan mereka terhadap kebaikan. I las

16817. Muhammad bin Abd Al A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman Allah SWT, 'Ogi
Li;V:e "Kalau yang komu serukan kepada mereka itu

lceuntungan yang mudah diperoleh," ia berkata, "Maksudnya
adalah ketika perang Tabuk."lla5

rras Disebutkan oleh As-suyuthi cc/ram Ad-Duir Al Mantsur (4l2l}), dan ia
menyandarkan riwayat ini kepada Ibnu Al Mundzir serta Abd bin Hamid dari
Qatadah.rrs Disebutkan oleh Abdurrazzak dalam tafsirnya Qlls}) dan Ibnu Abu Hatim
dalam tafsimya (6/1 804).
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16818. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, tentang firman

Allatr SwT, lt;'.SJ #L'&ffit "Dan Allah mengetahui

bahwa sesungguhrrya mereka benar-benar orang-orang yong

berdusta," bahwa maksudnya adalalL mereka sanggup

melakukannyallaT

coc

<,,31 5)'e{ !; ;i1 e t a 6i {i,1 tfr
6.u,gKl"l'j3;l3il

" semoga Nlah menraafl<nnnw. Mutgapa l<mrru

rnerrbqi iztnkepo.da merela (unt.tk fidak PersJbeqerang)'
sebehurr ielas basinlru ordrlg. orcmg y ar.g benm

(dalorrl<eudwrarwrya)dartsebehmtl<ilnvul<gtalrui
or cmg. or (mg y ang b q dusta? "

(Qs. At,Taubah [9]: 43)

{if 6t
Allah

mereha

[untuh fidak pergi berperangJ, sebelam ielas bagimu otang-orang

yang benar ldalam keudzurannyal dan sebelum kamu hetahui

orang4rang yang berdusta? )

rraT 16ou Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1805) dan Ibnu Hisyam dalam kitab ls-
S ir ah An-N ab aw iah (4 I 19 4\.

Takwil firman Alrah: '&$-i; ;i1 ir:;lAi
4',+K)1 '1:i :r3":. 6-i1 6 is,^oso

memaalhanmu. Mengapa kamu mcmberi izin kepada

-@l
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Abu Ja'far berkata: Ini merupakan satu teguran dari Altah

swT kepada Rasulullah sAw atas izin yang beliau berikan kepada

orang-orang munafik yang tidak ilut bersama beliau ketika beliau

berangkat ke Tabuk untuk melawan pasukan Romawi.

3); 'fti 67 "semoga Attah memaafkanna, " maksudnya

adalatr, watrai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak memiliki hak

untuk memberi izin kepada oftItlg-orang mgnafft yang meminta izin

kepadamu untuk tidak ikut berperang bersamamu dan tinggal di

tempat mereka, sebeltrm engkau mengetahui kejujuran (ucapan)

mereka dari kedustaannYa

;i3 A;\ '| "Mengapa kamu memberi izin kcpada mereko

(untuk tidak pergi berperang)," maksudnya adalatl, atas dasar apakah

engkau memberi mereka izin?

4-",+KJ1 'JA) $:'l <ri| 4i W- lt "sebetum

jetas bagimu orang-orang yang benar (dalam keudrurarmy) don

sebetum komu kctahui orang-orang yang berdusta?" Makzudnya

adalah, tidak sepantasnya engkau memberi mereka izin untuk tinggal

dan tidak ikut bersamamu hanya karena mereka berkata, "Jikalau

lrami sanggup tentulah kami berangkat bersama-samamtt," sampai

engkau benar-benar mengetafuui siapa di antara mereka yang

memang benar-benar memiliki udzur (alasan yang dibenarkan oleh

syariat) untuk tidak ikut" dan siapa di antara mereka yang sebenamya

tidak memiliki udzur tersebut. Dengan demikiarU izin yang engkau

berilcan kepada mereka unttrk tidak ikut berperang benar-benar

karena engkau mengetatrui bahwa orang tersebut memiliki udzur,

dan engkau pun mengetatrui siapa di antara mereka yang tidak ikut

karena berdusta, nifak, dan ragu terhadap agama Allah SWT ini.
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Para ularna tafsir juga mengatakan pendapat yang sama

tentang tafsir ayat tersebut sebagaimana disebutkan dalam riwayat

berikut ini:

16819. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Najih, dari Mujahid,

tentang firman Allah SwT, ;fr A5 A 6i {i{ 6;
"Semoga Allah memaaJkanmu. Mengapa kamu memberi izin

lrcpada mereka (untuk tidak pergi berperang)," ia berkat4

"Sekelompok oftmg berkata, 'Mintalah izin kepada

Rasulullatr. Jika ia mengizinkan kalian maka duduklah

(tinggallah). Namun jika beliau tidak mengizinkan kalian

maka tetaplatr kalian dudtrk (tirrggal)'.' "08

16820. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepadakami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, {i{6
13'* 6.i1 6 W. !; ;I iri) A6"L ,,semoga

Allah memaaflranmu. Mengapa lcamu memberi izin kepada

mereka (untuk tidak pergi berperang), sebelum jelas bagimu

orang-orang yang benar (dalam lceudzuranftlo)," ia berkata,

"Allah SWT menegur Rasulullatr SAW, sebagaimana kalian

dengar. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat pada surah

An-Nuur, dan Dia memberi keringanan kepada Rasulullatr

SAW untuk memberikan izin kepada mereka yang beliau

kehendaki. Allah SWT berfirm ^, ;.:14 .g:a-3j':ilJt tiy

& 4 ;i;* ,Maka opibrl, mereka meminta izin

uat Disebutkan oleh Mujahid dalam tafsirnya (hal. 369) dan Ibnu Abu Hatim dalam
tafsirnya (6/1805).
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kcpadamu karetta sesuatu lceperluan, berilah izin lcepada

siapo yang kamu kehendaki di antara mereka." (Qs' An-Nuur

p$: 62). Oleh karena itu, Allatr SWT juga menjadikan ayat

ini sebagai sebuatr keringanan untuk beliau sAw dalam

pemberian izin tersebut. 
I lae

16821. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: sufran bin uyainah

menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Amr bin

Maimun Al Audi, ia berkata' "Dua hal yang pemah

dilalarkan Rasulullah SAW namrm beliau tidak diperintahkan

untuk melakgkannya sedikit pgn adalah memberikan izin

kepada orang-orang munafik dan mengambil tawanan

perang. Allah SWT menunrnkan firman-Nya, 6)i {it167

;{ e5 '}.'semoga Allah metnaalkarunu' Mengapa kamu

memberi izin kepada mereko (unnk tidak pergt

- berperang)'.r:ll5o

16822. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaid bin

sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pemah

membacakan kepada sa'id bin Abu Anrbah. Ia berkata,

..Demikian yang pernah kudengar dari Qatadatr, yaitu firman-

Nya, ;i3 e, n ()i tii li? 'semoga Attah

memaaflanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada merekn

(untuktidakpergiberperang)'.SetelahituAllahSwT
menurunkan nr-*-N, a" A;* ig4,#-Aj:iLSfsf
;ir 4 'Maka apabila mereka meminta izin kepadamu

irorrr* sesuotu ktperluan, berilah izin fupada siapa yang

rr'e IbDu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1305).
rrs Disebntkan oleh Al Baghawi ManMa'alim At'Tqail(315t)'
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lramu kehendaki di antara mereka'." (Qs. An-Nuur [24]:
627trsr

16823. Shalih bin Mismar menceritakan kepada kami, ia berkata:

An-Nadhr bin Syumail menceritakan kepada kami, ia
berkata: Musa bin Marwan mengabarkan kepada kami, ia
berkata: Aku pernah bertanya kepada Muwa:riq tentang

firman Allah SwT, 613 'ii G "semoga Allah

memaaJkanmu," ia lalu berkata "Allah SWT menegur beliau

SAW (melalui ayat ini).'rrs2

ooo

6 *si +A(: 4;V ahiOJi 3i +zs.*
'#u,:+ti'rr$4)A1r3*ii-

" Or ang. orang y dng bqimon l<epadf, Nlah dm Hari
Kenrudian, tiilak orl<arl meminta idnl<epadomu unf;.tk tiddk

ileutberjihail ilengdnhana dnn dirt m.qel<n. Dan Allah
mengetalrui or ong- or ang y dng bertakw a."

(Qs. At,Taubah t9l: 44)

rarrwir rirmsn Auah: $\," 6hi, 'u$i gt$. {
'#U W 5t;'#, esU-,i& 3 *.$ t r$t;

(Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian,

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (6/1805), sebagaimana 4rsar sebelumnya, Ibnu
Katsir dalam taftirnya (62ll), dan Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Wajiz
(2t3e).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1805).
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tidak akan naminta izin kepadamu untuh tidak ikut beriihad

dengan harta dan diri merek* Dan Allah mengetahui orang-orang

yang bertakwa)

Abu Ja'far berkata: Ayat ini merupakan pemberitatruan dari

Allah swT kepada Rasulullatr sAw dan orang-orang munafik, bahwa

salatr satu ciri yang membuat mereka dikenal dengan kemunafftannya

adalah tidak ikut berjihad di jalan A[lah, dengan cara mengajukan

berbagai macam alasan palsu kepada Rasulullah SAW agar tidak turut

keluar bersama beliau ketika mereka diminta melalcukan hal tersebut'

Datam ayat ini Allah SWT berkata kepada Rasul-Nya'

..wahai Muhamma4 jangan sekali-kali engkau izinkan mereka yang

ingin tinggal dan tidak ilut berperang melawan musuhmu tanpa ada

alasan yang dibenarkan oleh syariat." Itu karena tidak ada seorang pun

yang meminta izn kepadamu untuk tidak melalukan hal itu

melainkan dia pasti seorang munafik yang tidak beriman kepada Allatl

SWT dan Hari Akhir. Sedangtcan orang yang membenarkan Allalt

SWT, keesaan-Nya, serta beriman kepada Hari Kiamat'

kehidupan akhirat, serta balasan dan siksa, sesunggtrhnya tidak akan

meminta izin kepadarru untuk tidak ikut berjihad melawan musuh-

musuh Allah SWT dengan harta dan jiwanya.

'a-ft\\f+f*t "Dan Allah mengetahui orang'orang yang

bertalcyta," maksudnya adalatr, Allah SWT Maha Mengetahui siapa

yang benar-benar takut dan bertakwa kepada-Nya dengan

menjalankan kewajiban-kewajiban serta menjauhi perbuatan maksiat

kepada-Nya, serta bersegera dalam melaksanakan ketaatan kepada-

Nya untuk memerangi musuh-Nya dan berjihad melawan mereka

dengan harta dan jiwa merekq serta hal-hal lain yang diperintahkan

T:"r* 
yang dilarang.
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Para ulama tafsir juga mengatakan pendapat yang serupa

dengan yang kami sampaikan'tadi, sebagaimana disebutkan dalam

riwayat berikut ini:

16824. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyatt

menceritakan tenadat<1jari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

finnan Allah swr, ;;u, Ohi 'u$i elL::r- {, 1iu

berkata), "Ini merupakan celaan bagi orang-orang munafik

ketika mereka meminta izin untuk tidak ikut berjihad tanpa

alasan yang dibenarkan, dan Allah swT menerima udzur

oranglorang yang beriman melalui firman-Ny u, f7l#$ i
ljfi'Uereka tidak meninggallun (Rasulullah)

sebelum meminta izin kepadanya'' " (Qs. An-Nuur pal
621nst

ooc

rtri +AG i{u, 5{i.{ t$i A .#Ji{Sy

@ 6;:;i;. 45 o ;r ;#fi s'${'
"sesnngguhny d ydrrg al<srr meminta innl<epadanu,

hruvyalah orcmg.orcmg yottg tidakbedmart lnpado Nlah
dorl Hori Kefiudior6 dm hati merela tdgu'td'gtt. Kmena

itrtmrlrelcaselalubhnbangdalaml<erdgu'4rvtya."
(Qs. At Taubah l91z 45)

Irs3 16oo Abu Hatim dalam tafsimya (6/1806).



$nahN:taubah

rakwil riman Atrah: qtt-1i;i{ 'u$i -&;u.t1ly
<r;::,4 UJ o ;# ;#fi s.$S ,1i ,.Aii

(Sesungguhnya yang akan mcminta izin kepadamu, hanyalah

orung-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Hari Kemudian,

dan hati mereka raga-ragu. Karena itu mtereka selalu bimbang

dalam keraguannya)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menjelaskan,

"sesungguhnya mereka yang meminta izin kepadamu, wahai

Muhaurmad, rurtuk tinggal di belakangmu dan tidak ikut berjihad

bersamamu tanpa alasan yang benar, adalah orang-orang yang tidak

membenarkan Allah SWT dan tidak pula mengakui keesaan-Nya."

;#.fi 4$(: "Dan hati mereka ragu-ragu," maksudnya

adalah, hati mereka meragukan keesaan Allah SWT, balasan kebaikan

bagi mereka yatgtaat, dan adzab bagi mereka yang bermaksiat.

6;;:'4 45 O ;i) "Karena itu mereka selalu

bimbang dalam keraguannya," maksudnya adalah, mereka dibuat

bingung oleh keragu-raguan mereka sendiri, dan dalam kegelapan

keragu-raguan tersebut, mereka ditimpa kebimbangan, sehingga

mereka tidak dapat membedakan antara yan! hak dengan yang batil,

agar mereka dapatberamal berdasarkan bimbingan. Seperti inilah sifat

orang munafik.

Sebagian ulama tafsir berpendapat batrwa kedua ayat ini telah

di-nosaldr (dihapus) oleh ayat yang terdapat dalam surah An-Nuur,

sebagaimana dalam riwayat berikut ini:

16825. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin Wadhih menceritakan kepada kami dari Al Husain, dari

Yazi{ dari Ilaimah dan Al Hasan Al Bashri, keduanya

berkata: Hulcum firman Allah swT, e$i -!i'+i:-i t
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fit, 6hi "sesungguhnya yang akan meminta izin

kcfun+ lunyalah ordng-or(mg yang tidak beriman

kc@a Allah," Hingga firman-Nya, 4: O ;i)
6;Kj;- "Karena itu rnereka selalu bimbang dalam

keraguonln," telah dihapus oleh firman-Nya, d$rfl li3l

i\W( ;-Si "sesungguhnya yang sebenar-benar orang

mubnin ialah orang-orang yang beriman kcpada Allah dan

Rasul-I{1tq"

Hingga firman-Nya, #; 3i7'frt 6L "sesungguhnya

Allah Malu Pengonpun lagi Maha Penyayang. " (Qs. An-Nuur [24]:
62fse

Sebelumrya telatr kami jelaskan tentang ayat yang

menghapus dm ayat yang dihapus, sehingga pembatrasan tersebut

tidak perlu diulmg lagi di sini.

coo

,rti ir'z- SS:1,:lo t ljfi* AAi \i\5 )s
@ C++i i ib3,Sr}4;{85 #4i

"Dorrr iiktnrz:eliu rnoubqanglcur tenatlah mqel<a
nenyioftlamfr.rsiolantmf.tkl,cbuanglauniturtetdpi

Nlah fril& neryukai l<ebu angl<atm rnsel<a, mal<a Nldh
melemohfu rle;inshwrLmrr:elrrl,.Donilileatal<mlnpado

rr54 Ibnu Abu Ilatim dalam tafsimya (6/1806) serta As-suyuthi dalam Ad-Drr At
Metru (4l2ll| dan ia menyandarkan riwayat ini ke,pada Abu Ubaid, Ibnu Al
Mundzir, dm Al Baihaqi dari Ibnu Abbas.

-@l



$nohy',l,Tan}e.h

nerchr' Tingallah lrfinau b q sama ofi mg or cmg y arrg

tingalitt." (Qs. At,Taubah l9k 46)

ratwil firman Allah: 1,:!o t V;!* ?;A\ ttt'(l J't
6)*firt i VJ:{rJa;'W #q':rt "r1 

S'13
@an jika nuie*a nrau beranghat, tentuluh mereka menyiapkan

persiapan untuh leberangkatan itu, tetapi Allah ti.dak menyukai

keberangkatan mcreka, maka Allah melemahkan keinginan mereka.

Dan dikatakon kepada mereka, 'Tinggallah katnu bersama orang-

orang yang tinggal ittt )
Abu Ja'far berkatal Seandainya orang-orang yang meminta

izin untuk tidak iku berjihad melawan musuhmu (Muhammad SAW)

dan pergi bersamamq mau keluar bersamamu, niscaya mereka

"menyiaplcan persiapan untuk keberangkatan itu". Maksudnya,

mereka pasti benar-benar akan menyiapkan perbekalan dan persiapan

untuk melalorkan perjalanan serta menghadapi musuh.

F*tlS 5i '"t-'c- ,#' "Tetapi Allah tidak menvukai

lrcberangkatan mereka," yaitu keluar untuk tujuan tersebut.

'i# "l,Iaka Allah melemahlran keinginan mereka," yaitu

keinginan untuk berangkat tersebut menjadi begitu berat bagi mereka,

sehingga mereka lebih memilih tinggal di rumatr-rumatr mereka,

menyelisihimu- Mereka juga meftNa berat untuk melakukan

perjalanan dan keluar bersamamu, sehingga mereka pun

meninggalkannya

s_*O)*-frrt 'i br.j,jl! 'J4; "Dan dikatatran tcpadae
mereka, Tinggallah komu bersama orang-orang yang tinggal ittt'."

Maksudnya, duduklah katian bersama orang-orang yang sedang sakit,
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orang-orang lemah yang tidak memiliki trarta unhrk mereka infakkan,

serta bersama para wanita dan anak-anak. Janganlah kalian ikut
bersama Rasulullah SAW dan orang-orang yang berjihad di jalan

Allah SWT. Larangan Allah SWT agar mereka tidak ikut keluar

bersama Rasulullah SAW dan orang-oftlng beriman karena Allah
SWT mengetahui kemunafikan mereka dan penipuan (kedustaan)

mereka terhadap agama Islam dan para pemeluknya. Juga karena jika
orang-orang munafik itu ikut bersama mereka, maka mereka hanya

akan memberikan kemudharatan, bukan kemaslahatan.

Disebutkan bahwa orang-orang yang meminta izin kepada

Rasulullah SAW rmtnk tinggal (tidak ikut berjihad) adalatr Abdullah
bin Ubay bin Salul, Al Jadd bin Qais, dan dua orang lainnya yang

memiliki sifat yang sarna dengan kedua orang tersebut. Disebutkan

dalam riwayat berikut ini:

16826. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salarnatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, dia berkata,

"Berdasarkan riwayat yang sampai kepadaku, di antara

pembesar mereka yang meminta izin kepada Rasulullatr

SAW adatah AMullah bin Ubay bin Salul dan Al Jadd bin

Qais. Mereka adalah orang-orang yang terpandang di tengatr

kaumnya. Allah SWT melarang mereka ikut keluar bersama

orang-orang beriman karena Allah SWT mengetahui batrwa
jika mereka keluar bersamany4 maka orang-orang munafik
tersebut justnr akan merusak tentara-Nyu."""

coo

r r55 Ibnu Hisyam dalam kitab ls,sirafi An-Nabawiah (4l lg4).
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{:"L'6a;v; { G$ s {nr: c K*1;;3- i
LS tifi3 {'t;& #u'^'ifi ?3fr

@a+,6i,
" J ikf, mer el<a b er angl<at b er s arna' s cfina kf,flvu, niscay a

mu ela dldok rnenart ah kflffii s elain dari l<erus al<mt b elala,

dmt tcnU merel<a al<mtbergegas tnaiuke tnila di celah'

celah barisanrrnt, tm/;1tk mengadal<mt l<B,l<ncau.an, di mttata

t<mrru; sedang di antmabtru adn orang:ordrLg yafig findt

sila mendertgarl<mt petlataan metel<a' Dan Allah

mengetalwi or ang' arartg y ang zhalfun'"
(Qs. At,Taubah 191: 47'l

. Takwil firman Allah:. iG-$ ti;'S g *.-\;.? ).
i*;;h\;'aKrr{'bfi,'KJr'i;ii'Hfi-'€:{vi-bil;
(rika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak

menambah kamu selain dari kerusakan belaka, dan tentu mereka

ahan bergegas maiu ke muka di celah-celah barisanmu, untuk

mengadakan kekacauan di antara kamu; sedang di antara kamu

ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka.

Dan Allah mengetahui orang-orang yang zhaliml

AbuJa'farberkata:Seandainyaorang.orangmunafik
tersebut turut keluar bersama-sama kaum mukmin,-niqcaya mereka

akan seperti yang difirmankan Allah SwT, $G$'$;S f vaitu

hanya akan menimbulkan kerusakaan dan kemudharatan di tengatt

kalian. Dikarenakan alasan inilah Allah SWT melarang mereka unttrk

ikut bersama kalian (orang-orang beriman)'
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Adaprm makna kata ,:V telatr kami jelaskan pada

pembahasan sebelumnya

{:gi;:rfi1 "Dan tentu mereka akan bergegas maju kc

mulra di celah-celah barisanmz,, " maksudnya adalah, mereka akan

menunggangi hewan-hewan tunggangan mereka dengan cepat di
tengah-tengah kalian.

Makna asal kata 'g\t aaaUnmenunggangi dan mengendarai

hewan tunggangan, yaitu menungganginya dan berjalan dengan cepat.

Dalam bahasa Arab, jika seekor unta betina berjalan dengan

cepat, maka dikatakan, b?:;;tt:*t - A iigr €;bj.
Dikatakan pula (dalam bahasa Arab) W'i- t[+tb 'W'rt

tbful. artinya pemilik unta tersebut membuatnya berjalan dengan

cepat.

Dalil yang menunjukkan makna ini adalah perkataan p.Enyair

berikut ini:

*frUUl ...Lre

"Oh, seandainya aht masih muda, niscrya aht membuatnya berjalan

cepat dan kcncang. "r 
I s6

Kata iy*il berasal dari kata 'Sil$, yaitu celatr yang ada di
antara kerumunan orang yang berbaris, atau kerumunan lainnya. Di
antara yang menunjul*an makna kata ini adalah sabda Nabi SAW,

u,46-

u56 Bait syair ini milik Duraid bin Ash-Shammah. Bait syair ini disebutkan di
dalarnTafsir Al QwttubiQild- 8, hd. 157).
Dalam htab Lisan At Afab,lafa^et.Lata/nfbjr artinya yang masih kecil
dan muda. kfazh LSJ| artinya sejenis cara berjalan. Lafah &t a.rtinya at<u

berlari. Libat Lisan Al Arab.
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,,Rapatkanlah shaf (shalat) dan iangan sampai anak-anak lrarnbing

dapat nasukpada celah di antara kalian'"rr57

'ir:ii'bs,A ,,(Jntuk mengadaknn kclcacauan di antara

kamu," maksudnya adalatr, mereka mencari sesuatu yang dapat

menimbulkan fitnatr (kekacauan) pada keluarnya kalian untuk

berperang, dan berusatra menahan katian untuk tidak ikut berjihad'

Dari kata ini disebutkan pula ;lt * "tujuannya adalah

keburtrtcan,, aan'p,lt4!r. "tujuannya adalah k"buik*". Kutu - lif
i*.\ artinya, a* *.n.*i sesuatu unt,knya. Konteks ini memiliki

makna yang sama dengan lata^'i '' |i' Begitu pula kata 'OtSb dan

'1g!;i, keduanya bermakna, aku memeratr (susu) untukmu dan aku

mengikat barang dengan ukuran yang sama (di atas hewan

tunggangan) untukmu. Jika mereka mau maka aku akan membantumu

untuk mencari dan mendapatkannya. Mereka berkata, tk ':*i1

.oisbl .d1rt 
maksudnya, aku akan membantumu melakukan hal

tersebut.

Serupa dengan yang kami sampaikan tersebut adalatt

perkataan para ulama tafsir, sebagaimana disebutkan pada riwayat

berikut ini:

16827. Mtrhammad bin Abd Al A'la menceritakan kepada kami, dia

l'b"rkutu, Mutrammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

r,57 Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Sunan At Baihaqi (31t.!t)a-tUnu Abdil Bar

64am Ar-Tottnia iiizgil,Ib,nu Adi dalam ,4l Kamil fi Adh-Dhu'afa (3/1050),

dan Al Hindi dalam Kanz Al Ummal (20616)'

Svaikh Muhammad Syakir menanrbahkan iedaksi 6 ,:;l;.l setelah redatsi

*ffi;- 
"66.561[ 

hfazh ini sesuai dengan riwayat yang tertera pada Al
-*'i; *isn iit.kqrya Ath-Thabrani (lnOf., no, 

-330)' 
Pada riwavat

tersebut discbutk; JiiiiiT:tl.ut'j4pa y91g dimaksud 6snBT anak-anak Al

wadatr Beliau meirjawab ii\-t$t'ii'oV "Anak kmnbing hitun vang ada

di bronl"
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dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allatt SWT

{:g W;\i "Dan tentu mereka alran bergegas maiu

kc muka di celah-celah barisanmn, " Maksudnya adalah,

mereka nkan segera maju (di antara kalian). Sedangkan

firman-Nya iSli'PsjA "(Jntuk mengadalcan kc kacauan

di antoa kamu," maksudnya adalah mengharapkan

terjadinya kekacauan di antara kalian dengan perbuatan

tersebut.tl5s

16828. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, dia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada . kami dari Qatadah, tentang firman

Allah sYru, {:g VJ.;\i "Mereka akan bergegas maiu

kc muka di celah-celah barisanmu," iaberkata, "Mereka akan

segara meirgangkat senjata mereka di tengatr-tengatr kalian

unttrk menciptakan kekacaua,r."l 
1 59

16529. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, d-ari

Mujahi4 tentans firman Allah SwT, {:g iiSitE;
'il{fi 'P1rfr"Mereka akan bergegas maiu ke muka di

celah-celah barisanmu, untuk mengadakan kekacauan di

antsa konur" ia berkata, "Maksudnya adalatr mencegah

kalian agr tidak ilut berjihad."

Ia juga bedrat4 "Maksudnya adalah Rifa'ah bin At-Tabut,

AMuIlah bin Ubay bin Salul, dan Aus bin Qaizhy.'

trst Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (6/180E).
rr5e Disebutlcan oleh Affirrazzak dalam tafsimya Qlls0),Ibnu Abu Hatim dalam

tafsirnya (6/lS0t), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At'Tanzil (3/60).
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16830. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadalor dari Ibnu Jr:raij, dari Mujatrid, tentang firman-

Nya" iKG \;:r;\'t "Mereka alcan bergegas rnaju ke muka

di celah-celah barisanmu," ia berkata, "Maksudnya adalatt

bergerak dengan cepat pada celatr yang sempit di antara

kalian." Adapun firman-Nya, 'Lrr{ ?3fr- "(Jntuk

mengadakan kekacauan di antora kamu," ia berkata,

"Maksudnya adalah mencegah kalian (agar tidak ikut

berjihad). Mereka adalatr Abdullah bin Nabtal, Rifa'ah bin

Tabut, dan Abdullah bin Ubay bin Salul.'I150

16831. ...ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Suffan menceritakan kepadaku dari Ma'mar,

dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, {:{V iiei'l;
"Mereka akan bergegas maiu l@ muka di celah'celah

barisanmu," ia berkata, "Maksudnya adalah, mereka akan

bergerak dengan cepat di antara kalian." Firman-Nya,
'i;ii'P3fr- "(Jntuk rnengadakan kekacauan di antara

lcamu," ia berkata" "Maksudnya adalah (menginginkan terjadi

kekacauan) dengan perbuatan tersebut." I I 6 I

16932. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman Allah swr, iqitf;f:C K+V,::L i
"Jika merekn berangkat bersama-sama kamu, niscaya

mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan

belala," batrwa mereka adalah orang-orang munafft pada

u60 Riwayat ini dan riwayat sebelumnya disebutkan oleh Mujahid dalam tafsirnya

(hal. 369) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1808)
I 16r Disebutkan oleh Abdurrazzak dalam tafsirnya (21 150).
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peristiwa perang Tabuk. Allah swr ingin menghibur Rasul-
Nya dan kaum mukmin dengan hal tersebut. Apa yang
membuat kalian sedih? Allah SWT berfirman, ,,Jiko mereka
berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak
menambah kamu selain dari kerusakan belaka.,, Orang-orang
mrmafik tersebut berkata, ..Kalian dikumpulkan, dan
dilak,kan terhadap kalian ini dan itu...." Mereka menghina
kalian. Firman Altah swr,-6rf Hfrt:q Vrfii
"Dan tentu mereka akan bergegas maju kc muka di celah-
celah barisanmu, untuk mengadakan kekacauan di antara
kamu," maksudnya adalah kekafi ran. I 162

Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang makna ayat,
'{ 't;g KJ, "sedang di antara hamu ada orang-orang yang
amat suka mendengarkan perkataan mereka."

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah, di antara
kalian terdapat orang-orang yang suka mendengarkan perkataan kalian
tentang merek4 lalu menyampaikannya kepada orang-orang munafik
tersebut sebagai bentuk pertolongan kepada mereka atas kalian.
Riwayat-riwayat yang menjelaskan pendapat tersebut adalah:

16832. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, Abu Ashim
menceritakan kepada kami, Isa menceritakan kepada kami
dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, tentang firman Allatl
SWT, "Yaitu (di antara kalian) terdapat orang-orang yang
menceritakan perkataan-perkataan kalian. Mereka adalatr
mata-mata selain orang-orang munafik tersebut.',I 163

llil fUm Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1 807).uG rbnu Abu Hatim dalam tafsirny" iolrgogl.
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16834. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman AUafi

swT, '{'t;ir1Xj, "sedang di antara lcamu ada orang-

orang yang amat sulca mendengarlcan perkataan mereka,"

maksudnya adalatr orang-oftutg yang mendengarkan apa yang

akan ia sampaikan kepada musuh-musuh kalian.ll6

Ulama tafsir lainnya berpendapat bahwa maknanya adalah, di

antara kalian terdapat orang-orang yang mau mendengarkan dan

mengikuti perkataan mereka. Riwayat-riwayat yang menjelaskan

pendapat tersebut adalah:

16836. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, Kj,,A < t.<.
iA ;$t; "Sedang di antara kamu ada orang-orang yang

amat sulca mendengarkan perkataan mereka," bahwa

maksudnya adalah, di antara kalian terdapat orang-orang

yang mendengarkan perkataan mereka. I 155

16837. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, ia berkata,

"Berdasarkan riwayat yang sampai kepadaku, orang-orang

terkemuka yang meminta izin ftepada Nabi SAW) adalatr

Abdullah bin Ubay bin Salul dan Al Jadd bin Qais. Keduanya

merupakan orang yang terpandang di tengah kaumnya.

Namun Allatr SWT melarang mereka ikut karena Allah SWT

t'* [bnu Abu Hatim dalam tafsimya (6/1809), Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al
Wajiz (3141), dan Abu Hayyan dalarn Al Bahr Al Muhith (5/428).

1165 Disebutkan oleh Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (31369) dan Al
Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (3160).
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tahu bahwa jika mereka berangkat bersama kaum mukmin

maka mereka akan menimbulkm kelacauan di tengah

pasukan. Sementara di tengah pasr*m sendiri terdapat

sekelompok orang yang mencintai oreg{rang munafik

tersebut dan menaati apa yang mereka senrkan lantaran

kedudukan orang-orang tersebut di mda mereka. Itulatr

firman Allah SWT, ;LitiL#;'sedorg di antara kamu

ada orang-orang yang amat suka mendengokan perkataan

merekat.nll66

Abu Ja'fer berkata: Berdasartan penafsiran ini, maka

makna ayat tersebut adalatr, di antara kalian terdeat orang-orang yang

mendengarkan dan menaati. Oleh karena itu, seandainya orang-orang

muna^fik tersebut ikut bersama kalian, niscaya mereka akan merusak

orang-orang tersebut dengan menatran mereka urtuk tidak pergi

(berjihad) bersama kalian.

Adapun makna penafsiran yang pertama ndnl3fu, di antara

kalian terdapat orang yang bertugas medengarkm perkataan kalian

tentang mereka (orang-orang munafik), lalu men5rampaikan perkataan

tersebut kepada mereka sebagai bentuk pertolongm bagi orang-orang

munaJik atas kalian.

Abu Ja'far berkata: Penafsiran yang lebih benar menurutku

adalah yang mengatakan bahwa malcna ayd ini "dalah, di antara

kalian terdapat orang-orang yang mendengartan perkataan kalian

tentang orang-orang munafik, lalu ia menyampaikan perkataan

tersebut kepada mereka, sebagai bentuk pertolongm rmtuk mereka. Itu
karena secara umum, dalam batrasa Arab, y.daLEi. merupakan sifat

116 Disebutkan oleh Al Mawardi dalam An-M*a wa Al UW, QR6g) dan Ibnu
Hisyam dalun As-Sbah An-Nabawiyah (41 194).
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bagi orang yang disifati banyak mendengarkan perkataan,

sebagaimana yang difirmankan Allah SWT pada ayat lain di dalam

kitab-Nya $U)L .<,#'"(orang-orang Yahudi itu) amat

sulra mendengar (berita-berita) bohong." (Qs. Al Maidah [5]: al).

Pada ayat tersebut, kata f(:. merupakan sifat bagi suatu kaum yang

sukan mendengarkan perkataan dusta. Adapun jika kata f& @anyak

mendengarkan) ini ditujukan kepada seseorang terhadap perkataan

orang lain, perintatrrya, larangannya, dan sifat menerima dari orang

lain tersebut, maka makna kata ini adalah bahwa orang disifati

tersebut mendengar dan menaati. Namun, tidak dikatakan Lti' 'i

A iu suka mendengar dan taat.

Adapun firman Allah swr a+{l\'r+ K$ "Do, Atlah

mengetahui orang-orang yang zhalim," maknanya adalatr, Allah SWT

Maha Mengetahui siapa yang meniatkan perbuatan-perbuatannya

untuk tujuan yang tidak seharusnya, dan meletakkannya tidak pada

tempat yang seharusnya. Begitu pula, siapa yang meminta izin kepada

Rasulullatr sAw karena alasan yang benar, dan siapa yang meminta

izin karena rasa ragu terhadap Islam dan karena adanya sifat munafik

pada dirinya. Selain itu, siapa yang mendengarkan perkataan kaum

mukmin untuk menyampaikannya kepada orang-orang munafik dan

orang-orang yang mendengamyq karena ingin bergembira atas

kegembiraan kaum mukmin dan turut bersedih karena kesedihan yang

menimpa mereka, karena tidak ada satu pun yang tersembunyi dari

Allah SWT, baik yang tidak tarnpak dari makhluk-Nya maupun yang

tampak.

Sebelumnya telah karni jelaskan makna kata zhalim pada

beberapa pembahasan dalam kitab ini, maka tidak perlu diulangi di

sini.
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-Gi* s$it 5i 143, M or:-,&)i r;i5 )rr
5i9fr$fi'A'A63;:rt

..Senrngzhny a ilmi dalwlu pun no&a tclah ntencari.cori

l<el<acaum dart nsela mmgafin peWai mac@n ti|u'dcyd
unhrk(nerusald<an)rw,hingoddmdldhlccbenaran

(pertolonguJ Nldh) dan menailslah ctganw y'Jlah,

eadahal mq el<n finak nrenyntl,oiiryt d."
(Qs. At Taubah [9]:48)

Tapwilfirman Altah: 5t1W M +.i4iffii.ril
5i9 fr fi5 'A5'61:11&; sht (sesungguhnva

dari dahulu pun mereka telah mencari+ori kekacauan dan meteka

mengatur pelbagai macam tipudaya untuk [merusakkanJmu,

hingga datangloh hebenaran [pertolongan AllahJ dan menanglah

agama Allah, podahal mereka tidak nunyuhainya)

Abu Ja'far berkata: Orang-orang munafik tersebut

mencari-cari cara untuk menciptakan fitnah (kekacauan) bagi satrabat-

satrabatnu, watrai Muhammad. Mereka benrsatra menghalang-halangi

satrabat-sahabatnu dari agama Allah SWT dan benar-benar ingin

mengembalikan mereka kepada kekafiran dengan tidak menolong

agama tersebut Sebagaimana dilalokan oleh Abdullah bin Ubay

kepadamu ketika perang Uhud, saat ia dan orang-orang yang

mengikutinya perg meinggalkanmu. Itulah kekacauan yang mereka

harapkan terjadi lagr pada diri sahabat-sahabatmu.

Maksud firman Allah SWT, M n dari dahulu Pun yaitu

sebelum peristiwa ini.
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rt <i W "Dan mereka mengatur pelbagai *o'o*
tipu-daya untuk (merusaklwn)mu," maksudnya adalah, mereka

mengatur siasat terhadap dirimu (Mutrammad SAW) dan untuk

menghancurkan agama yang engkau bawa dengan cara tidak

menolongmu, mengingkari apa yang engkau bawa untuk mereka, dan

mengembalikannya (menolaknya) kepadamu.

3Al'G &, "Hingga datanglah kebenaran, " maksudnya

adalatr, hingga datang pertolongan Atlah SWT.

Firman Allah SwT, 

^1 

5 'A5 "Dan menanglah agama

Allah,- maksudnya adalatr, menanglah agama Allah yang Dia

perintatrkan dan wajibkan atas makhluk-Nyq yaitu Islam.

Firman A1lah SWT, 6i9 et "Padahal mereka

tidak menyukainya." Maksudnya adalatr, orang-orang munafik tidak

suka dengan menangnya agama Allah SWT dan pertolongan-Nya

kepadamu (Mutrammad). Begitu pula sekarang, Allah SWT

memenangkanmu dan agamarnu di atas orang-orang kafrr dari bangsa

Romawi dan orang-orang kafir lainny4 dan mereka tidak menyukai

hal tersebut.

Senada dengan yang kami katakan tadi adalah perkataan para

ulama tafsir, sebagaimana dalam riwayat berikut ini:

16838. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, tentang firman

Allah swr, 3nfi 5i li:!$ "Hingga datanglah

lrebenaran (pertolongan Altah) dan menanglah agama Allah,

padahal mereka tidak menyulcainya' bahwa maksudnya

adalah, mereka ingin agar sahabat-sahabatmu

menginggalkanmu (tidak menolongmu) dan mengembalikan

urusanmu kepada dirimu sendiri. 'A 'ffi Ul i'4 E-
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$fr 
*ttngo daoryloh kcbenoan (prtolongm Allah) dan

menang@ agarno Allah, Wfulul nureka tidak

menyukailrTa.nrr6T

Disebudrm bahura ayd ini ditunmkan k€pada orang-orang

tertentu yang nrmnr)ra telah disebutkan sebelumqra-

16839. Ibnu Humaid meirceriakan kepada krmi, ia berkata: Salamatt

menceritakm k€pada lrami dari Ibnu r.Fb dari Amr, dari Al
Hasan, t€mng firman A[ah SWT, 3i-il 5i liw "Oon

merela nengdw pelbagai ruraaril tipu4aya untuk

(mentsal*or)tnu" ia berkata, "Di mtara mereka adalah

AMullah bin Ubay bin Salul, AMullah bin Nabtal (saudara)

bani Amr bin Auf, Rifa'ah bin Rafi, dan Zaid bin At-Tabut

Al Qainrqe'i.a[6t

Pengharutm Abdullah bin Ubay tefiadap para satrabat Nabi

SAW dijelaskan dalm riwayat berikut ini:

16840. Ibnu Hrmaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakm kepada kami dari Ib,nu Ishak, dari Az-Zdti,
Yazid bin Ruman, Abdutlah bin Abu Bak8r, Ashim bin Umar

bin Qatadah, dan lainnya, semuan)ra tentang

riwayat ymg sampai kepada mereka mengenai perang Tabuk.

Sebagian menrsurkan apa yang tidak dituturkan oleh yang

lainnya. Namrm idi dari apa yang mereka sampaitcan terangkum

sebagai berikut Rasulutlah SAW memerintahkan para sahabat unhrk

bersiap-siap permg menghadapi pasukan Romawi. Peristiwa ini

terjadi ketika orang{rang dalam keadaan susah (berat), musim panas

Ibnu Hisyam d^fu As-Siral, A*Nabawiyah (41 l%:)-
Lihat kitab TuiHt *Uhobot Qll82).

l167

ll6E
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yang sangat terik dan kering. Ketika itu, buah-buahan siap dipetik dan

teduh. Orang-orang pun lebih menyukai tinggal untuk menunggu

buah-buah mereka dan bernaung dari terik panas. Mereka enggan

pergi meninggalkannya mengingat kondisi yang ada pada saat itu.
Rasulullah SAW sendiri, bila pergi untuk berperang, biasanya tidak
menyebutkan tuj uannya tersebut secara terang-terangan, dan biasanya

mengabarkan dengan sesuatu yang lainnya. Namun, pada perang

Tabuk beliau menjelaskan tujuannya tersebut karena jarak yang jauh,

musim yang sangat susatr, dan banyaknya musuh yang akan mereka

hadapi. Tujuannya adalatr agar orang-orang benar-benar

mempersiapkan segalanya rurfuk hal tersebut.

Beliau pun memerintatrkan orang-orang untuk berjihad, dan

beliau mengabarkan kepada mereka bahwa musuh yang dimaksud

adalah Romawi. Oleh karena itu, orang-orang bersiap-siap meskiprur

diri mereka diliputi rasa enggan karena alasan tersebut, selain karena

memandang Romawi sebagai sebuah kekuatan yang sangat besar.

Setelatr Rasulullah SAW benar-benar siap unhrk melakukan

perjalanan, beliau pun memerintahkan orang-orang untuk bersiap-siap

dan bergegas melakukannya. Beliau mendorong orang-orang kaya

untuk memberikan nafkah dan tunggangan untuk jihad di jalan Allah
SWT ini. Ketika Rasulullah SAW dan pasukannya telah sampai di
Tsaniyyah Al Wada', Abdullah bin Ubay dan pasukannya pun tiba di

Hadza Dzubab, sebuatr gunung di Jabanah, dekat Tsaniyyah Al
Wada', dan jumlah mereka tidak kurang dari dua kelompok pasnkan.

Ketika Rasulullatr SAW pergi, Abdullatr bin Ubay bersama orang-

oftulg munafik dan mereka yang ragu, tidak ikut bersama beliau.

Abdullatr bin Ubay merupakan saudara dari bani Auf bin Al Khazraj;

Abdullah bin Nabtal merupakan saudara bani Amr bin Auf; Rifa'ah

bn Zaid bin At-Tabut merupakan saudara bani Qainiqa', dan mereka
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adalah pemuka-pemuka kelompok munafilq dan merekalatr yang telah
melakukan tipu-daya terhadap Islam dan pemeluknya ftetika itu).

Disebutkan pula, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Hurnaid
kepada kami, ia berkata, Salamatr me,lrceritakan kepada kami, dari
Muhammad bin Ishak, dari Amr bin ubai4 dari Al Hasan Al Bashri,
balrwa pada merekalah ditunmkan firman Allah SWT, Wi .*J)

M o'1J$l"srsungguhnya dari dahululntn merelca telah mencari-
cari kckacauan."ll69

{tcc

ifu li:;lit,ti1 -,rx,15 j b.br Ji1 6 #
@oFut",il4 13i;6b

"Di arfiara ntqela ada orang yar,rgbr,d<ata, 'Berilah so,yd
l<eizilnan (fidak frrigl bupumg) ilm janganlah l<$rau
meniadil<an soya terjmurns dalfrnr fitnah. Ketahuilah
bahwa rnqela telah terimurws ke ilalanr fitnah. Dan

sesunggutmy a J alwnon iht benar.benor meliputi uan*
orang yarrgl<ofir'." (Qs. At,Taubah t9l : 49)

<,*X,t#rutWlfutf,iffi,#.
mereha ada orang yang berkata, 'tBerilah soya keizinan ftidah pergi
berperangJ dan janganlah hamu menjadihon saya terjerumus dalan
Jitnah. Ketahuilah bahwa mcreha telah terjerumus ke dalamfitnatu

rr6e Lihat ls -sirah An-Nabm,iahkarya lb,nu Hisyam (sfigs)-
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Dan sesungguhnya Jahanam ilu benar-benar meliputi orang-orang
yarrg kafir.")

Abu Ja'far berkata: Disebutkan bahwa ayat ini diturunkan

berkaitan dengan Al Jadd bin Qais.

# "Di antara mereka," maksudnya adalah di antara

oftrng-orang mrurafik.

j b:bl 3A7 i "Ada orang vang berlwta, 'Berilah
s6ya lreizinan (tidak perg, berperang)'," maksudnya adalatr,

(izinkanlah) aku tinggal dan tidak pergi bersamamu (Muhammad

sAw").

-rg $t "Dan janganlah kamu menjadikan scya
terjerumus dalam fitnah," makzudnya adalatr, (orang-orang munafik
b€rkata) janganlah engkau uji diriku dengan fitmh melihat wanita-

wanita bani AsMar dan anak-anak gadis mereka, karena aku memiliki
keinginan yang besar terhadap wanita, sehingga aku keluar dan

berdosa karenanya.

Penafsiran ini didukung oleh banyak riwayat dari para ulama

tafsir, sebagaimana disebutkan berikut ini:

16841. Muhammad bin Arnr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kalrri, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah SWT, 1L# t; J. blg
"Berilah saya kcizinan (tidak pergi berperang) dan

janganlah kamu menjadikan saya terjerumus dalam fitnah,"
ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Ihttlah dalam

perang Tabuh niscaya lalian akan mendapatkan gadis-gadis

bani Ashfar dan wanita-wanita Romqwi'. Al Jadd berkata,
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'Izinkanlatr kami (rurttrk tidak ikuQ dan janganlah engkau

jerurruskan kami ke dalam fitnah wanita'."1170

16842. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, mereka berkata:

Rasulullah SAW bersabdq "Berperanglah, niscaya kalian

alran mendapatkan ghanimah berupa gadis'gadis bani

Ashfar.' Maksudnya adalatr wanita-wanita R omawi. l l 7l Lalu

ia menyebutkan redaksi yang satna dengan riwayat

sebelumnya.

16843. ...ia berkata: Haiiaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij,

ia- berkata: Ibnu Abbas berkata tentang firman Allatr SWT,

-rbtit l; j b:Lf-, "Maksudnya adalatr Al Jadd bin Qais."

Ibnu Abbas berkata, "Orang-orang Anshar telah mengetatrui

bahwa aku tidak dapat bersabar jika melihat wanita, sehingga

aktr dapat terjerumus ke dalam bencana. Namun aku akan

membantumu dengan hartaku.:' I I 72

16844. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishak, dari

Az-Zuhli, Yazrd bin Ruman, Abdullah bin Abu Bakar,

Ashim bin Umar bin Qatadah, dan lainnya, mereka berkata:

Suatu hari, ketika sedang bersiap-siap, Rasulullah SAW

berkata kepada Al Jadd bin Qais, saudara bani Salamah,

rrro Disebutkan oleh Mujahid dalam tafsimya Od. 370) dan Ibnu Athiyyatr dalam

Al Muhorar Al Wajiz(3142).
tr?r Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Mu'iam At Kabir (11/63), Al

Haitsami dalam Majma' Az-Zav,a'id (7130,179), dan Al Ajluni dalam Kasyf Al
Khafa (tts38).

rrz Disebutkan oleh Ibnu Athiyyatr dalarn Al Muharrar Al Waiiz (3142) dan Al
Baghawi dalam Ma'alim At-Toruil (3161).
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"Apakah tahun ini engkau menginginkan gadis-gadis bani

Ashfar? " Al Jadd bin Qais menjawab, 'Wahai Rasulullah,

tidakkah engkau mengizinkanku untuk tinggal dan tidak
membiarkanku terjerumus dalam bencana? Demi Allah,
sesungguhnya kaumlru mengetahui batrwa tidak ada laki-laki
yang sangat terpesona dengan wanita selain diriku. Aku
khawatir tidak dapat bersabar jika melihat wanita dari bani

Ashfar." Rasulullah SAW pun berpaling darinya dan berkata,

"Aht mengizinkanmu."

Pada Al Jadd bin Qais inilatr dittrrunkan firman Allah SWT,
1:#{; j bai! 3}5- i p43 "Di antara mereta ada orang yang

berkata, 'Berilah saya kcizinan (tidak pergi berperang) dan janganlah

kamu menjadikan saya terjerumus dalam /itnah'." Maksudnya, ia
beralasan khawatir terjerumus dalam fitnatr (musibah) karena wanita-

wanita bani Ashfar, padatral sebenarnya (yang menjadi alasan)

bukanlah demikian, sebab sesungguhnya fitnatr (musibah) yang

menimpa dirinya 
-karena 

tidak ikut bersama Rasulullah SAW dan

lebih mementingkan diri sendiri daripada diri beliau SAW- adalah

lebih besar.llT3

16845. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata, Ibnu Wahb

mengabarkan kepada k*ia ia berkata, Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah swr i;;f {; jba$l3}4i,,-i4
"Di antara mereka odo orang yang berkota: 'Berilah saya

keizinan Aidak pergt berperang) dan janganlah lamu
menjadikan saya terjerumus dalam finah'." Ayat ini
ditunmkan pada seseorang lakiJaki dari kalangan munafik

[R Riwayat serupa diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam kitab tarikhnya (l/ll0),
Al Qurthubi dalam tafsirnya (8/158), dan riwayat yang sama redaksinya
diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsimya (7D13,214).



Tafsir Ath:fhabui

yang bernama Al Jadd bin eais. Rasulullah SAW berkata
kepadanya, "Tahun ini kita berperang melawan bani Ashfar
dan Hta jadikan merelca towanan dan pembantu." Al Jadd
berkata" "Izinkanlah aku dan janganlah engkau jerumuskan

aku ke dalam fihah. Jika engkau tidak mengizinkanku maka
aku akan ditimpa fitnah dan tidak pergi." Maka Rasulullah
SAW pun maratl Lalu Allah SWT berfirman -4J)i., .ff
6ft)1",'iL*5 t3G 5b',j:La"' Krtahuitah

balrwa mereka telah terjerumus ke dalam Jitnah. dan
Sesungguhnya Jahanam itu benar-benar meliputi orang_
orang yang kafir," Ia berasal dari bani Salamah. Nabi berkata
kepada bani Salamatr, ',Siapa pemimpin kalian, Wahai bani
Salamah?" Mereka menjawab, "Jadd bin eais, namun ia
adalah seseorang yang pelit dan penakut.', Nabi SAW
berkat4 "Penyakit apakah yang lebih berbahaya dari pelit.
Pemimpin kalian (yang sebenarnya) adalah seseorang
pemuda berhtlit putih dan berambut ikal, Bisyr bin Al Barra
bin Mi'war."Ll74

16846. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

rr74 Ibnu Athiyyah menyebutkan penyandaran riwayat ini kepada Ibnu Zaid dalam
Al Muhanar Al lllajiz Q/a\ dn Abu Halyan dalam Al Bqhr Al Muhith
(5/a3J). Namun keduanya tidak menyebutkan lafaztrnya. Adapun redaksi hadits
duri iSg cr "siapa pemimpin..." adarah diriwayatkan oieh Al Hakim di
dalam Al Mustadrak QDlg).Ia mengatakan bahwa riwayat tersebut shahih
berdasarkan persyaratan Muslim, namun Al Bur*rari dan Muslim tidak
mengeluarkannya. Pen-shahih-an ni disetujui oleh Adz-Dzahabi. Ia )'ga
diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam At Mu'jam Al Kabir (19/gl); Al
Haitsami dalam Majma' Az-zavaid (91315),Ibnu Hajar dalam Fath At Bti
(51178,179), dan Al Hindi dalan Kanz Al Unmal e6gig).
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firman Auah swr, 13G 5b iw -;t:$10 iI
<)i{g-.j(,, ,il+5 

"Ketahuilah bahwa mereka teloh

terjerumuslredalomfitnah.DonsesungguhnyaJahanamitu

benar-benar meliputi orang-orang yang lrafir,,, ia berkat4
,'Maksudnyaadala}r,izirrkanlatru$^a*janganlahengkag

membuatku susah." Firman-Ny4 iH -;tJil e {1
,,Ketahuilah balrwa mereka telah terjerumus le dalarn

fitnah," maksudnya adalatr, mereka justru terjerumus dalam

kesusahan.llT5

16847. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT'

-&;it{; i o3s1 3!a. 6 ri4 "Di antara meretra ada

orang yang berkata, 'Berilah saya kcizinan (tidak pergi

berperang) dan janganlah lramu meniadikan saya terjerumus

'daQmlfrtnah',"batrwamaksudnyaadalatr,janganlahengkau

membuatku berdosa. Ketatruilah, sesungguhnya mereka

juslru terjerumus dalam perbuatan dosa'1176

6*4f\'i)+5 'r3G "Jahanam itu benar-benar

meliputi orang-orang yang l@fir.' Maksudnya adalatr, sesungguhnya

neraka benar-benar mengepung dan mengelilingi orang-orang yang

mengingkari Allah swT dan ayat-ayat-Nya, serta mendustakan Rasul-

Nya. Neraka akan mengitari dan mengumpulkan mereka semwurya

paaa Hari Kiamat. Dengan demikian, cukuplah sebagai sebuah

rr?5 Ibnu Abu Hatim dalam tafsinrya (6/1809, l8l0), dalam &n qsar_yangb€rbeda'
t". ;;;dtk* oleh Abu Ubaidahdaiam Majaz Al Qar'an (lD6l),Ibnu Abu Hatim

dalam tafsirnya (6/1810), Al Baghawi dalan Ma'alim At-Tatuil (3161), dan Az-

Zujjaj dalam Ma'ani Al Qtr'mQl4sl)'
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kehinaan bagi Al Jadd bin Qais dan orang-orang yang sama seperti

dirinya, batrwa mereka akan diadzab di dalamnya.

CrfC

13frii$6$, oV €#i%@i ",1

6;_,-3'#1jH:, 34 u 6;t-6"fr 33
u 

J iko l<flnru mendapat suaht l<ebailran' mqeka menjaili
ddak senangl<mmarryo; dnrJ iilickan:rl- ditirnpa oleh

sesuclttt b encana, merel<a b qh,ate..-'Sesznggulwry a l<l;lnri

sebehnmya telah rnempulwtil<mt urusanl<ntn'i (tidak Peryr
pumrg)', dart mrl":el<abupaling dergm rasa gembird."

(Qs. At,Taubah [9]: 50)

Talrwil firman Allah: ots'-'irii "r(G 6# oL

6;;'&ilg:, lG u 6ii-t3 fi 33 $fr4"G 6#
(Jika kamu mendapat suatu hebaihan, mereka meniadi tidak senang

karenanya; dan jika kamu ditimpa oleh sesuatu bencana, mereka

berkata, "Sesungguhnya hami sebelumnya telah memperhatihan

urusan kami [tidak peryt perangJr" dan mereka berpaling dengan

rosa gembira)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman kepada Nabi

Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, jika engkau mendapat

kegembiraan dengan ditaklukkannya Romawi pada peperanganmu ini,

maka ketatruilah batrwa hal tersebut membuat Al Jadd bin Qais dan

orang-orang munafik yang mendukungnya tidak suka. Namun, jika
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engkau ditimpa kesedihan berupa kekalatran pada pasukanmu, maka

Al Jadd bin Qais dan orang-orang yang seperti dirinya akan

mengatakan sebagaimana firman-Nya, L4 u 65 V:fi 33
'Sesungguhnya lrami sebelutnnya telah memperhatilcan urusan lcami

(tidok pergi perang).' Maksudnya, karni telatr bersikap hati-hati

dengan tinggal dan tidak ikut bersama Muhammad SAW serta

pasukannya dalam melawan musuh."

M ,, "sebelumnya," yaitlsebelum musibatr ini menimpa

dirinya.

4;; ;55 ti,t<: "Dan mereka berpaling dengan rasa

gembira," yaitu, mereka berpaling dari Muhammad SAW, dan mereka

sangat gembira atas kejadian yang menimpa Muhammad SAW dan

para sahababryq yaitu kekalatran para satrabat dan larinya mereka

meninggalkan beliau SAW, serta terbunuhnya beberapa orang dari

mereka.

Makna yang serupa dengan yang kami sampaikan tadi juga

dikatakan oleh para ulama tafsir, sebagaimana disebutkan dalam

riwayat berikut ini:

16848. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata,

tentang firman Allah Sw'T, *n335 4^% 5+;' o!
"Jilra kamu mendapat suatu kcbaikan, merelca menjadi tidak

senang karenanya," bahwa maksudnya adalatr, jika pada

perjalananmu untuk perang Tabuk ini, engaku mendapatkan

kebaikan, maka hal tersebut membuat merekatidak suka.



Trfr,irNh:Ihafui

Ibnu Abbas berkata, "Maksudnya yaitu Al Jadd dan rekan-

rekannya."llTT

16849. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang firman Atlah SWT, M u653fi 33
"Sesungguhnya kami sebelumrrya telah memperhatikan

urusan kami (idak pergi perang)," maksudnya adalah, kami

(orang-orang munafik) telah mengingatkan (urfirk tinggal

dan tidak pergi).rr7E

16850. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Numair menceritakan kepada l<ami dari Warqa, dari Ibnu

Abu Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, 33

M u (jt-|3'Ii "sesungguhnya kami sebelumnya telah

memperhatikan un$an kami (tidak pergt perang),"

maksudnya adalah, kami (orang-orang munafik) telah

mengingatkan (untnk tinggal dan tidak pergi)."rr7e

16851. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada karni, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, dia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kqni dari Qatadah, tentang firman

Allah swr, ;33j ';% (+;' oL "Jitra tramu

mendapat suatu kcbaikan, mereko menjadi tidak senang

karenanya," maksudnya adatalL jika kaum muslim

rr77 Disebutkan oleh As-suyuthi dnllam Ad-hrr Al Mantsur (61215), dan ia
menyandarkan riwayat ini kepada Sunaid dari lbnu Abbas.rr78 Disebutkan oleh Mujatrid dalam tafsirnya (hal. 380), Ibnu Abu Hatim
dalam tafsirnya (6/1811), dan Abu Ja'far dalam Ma'ani Al Qur'an QDIT).

ttTe lbid
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mendapatkan kemenangan, maka hal tersebut terasa berat dan

membuat orang-orang munafik tidak suka.ll80

ooc

^i 
&5"ui ; 6 {ifr tu ( *fG. - J S

<rj4fi)'<1
"Katal<ortloh,'Sel<ali.l<f,litidakal<frrlmenimpakmni

rnelrlinl<an apa yang tclah ditcl';olpl<an Nlah unhtkl<firli.
Dialah pelhdung l<nmi, dfrn l:rcr,uy a l<epada Nldh orcmg'

or ang y ang befuwn harus b ataw al<ol' ."
(Qs. At,Taubah [9]: 51)

Takwir firman Allah: ji 6{if ii'z-C SyU;#-} S
5;4lc1 JL't{ riti 1gt-lfri (Katakantah, "sekali-kati tidah

akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah

untuk kaml Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah

orang-orang yang beriman harus bertawakal.")

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT berfirman kepada Nabi

Muhammad SAW, "Katakanlah wahai Muhammad, kepada orang-

orang mtrnafik yang tidak ikut bersamamu, 'Wahai orang-orang

yang munad dari agama mereka (Islam), sekali-kali tidak akan

menimpa lrami melainkan aW yang telah ditetapkan Allah untuk

ftami, yutu yang telah Dia tulis dan tetapkan untuk kami di Lauh

Mahfuzh'."

"* Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/18l l).
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Ui '; uDialah pelindung kami," maksudnya Allahtah

yang akan menolong kami atas musuh-musuh-Nya.

5;4A1 )UgS ;iti '&t "Dan hanva trepada Allah

orang-orang yang beriman harus bertawakal, " maksudnya, hanya

kepada Allah SWT selgnrh orang mtrkmin harus menggantungkan

hidupny4 karena jika mereka bertawakal kepada-Nya, tidak

mengharapkan kemenangan dari selain-Nyq dan tidak takut kepada

apa pun selain Allah SWT, nicaya Dia akan mencukupkan segala

urusan mereka dan menolong mereka atas orang-orang yang

membangkang dan memperdaya mereka.

ccc

&,frfi %r'#Ai,scL J v-\5#J& ..ti

4r6*U$L J . e ;-to. -z Vta{,tirt S.+;" 6

@5r5jr4' 
q'

" Katal<mrlah r' T idak ada y ang l(mw t;.tttggu' trtrtggu b agi

l,rgnti,lcc,anali salah satu dmi hnkcbail<mt. Dankf,mi
rnerrunggu.rnurggu bagi l<ffiu bahw a Nlah a\<frrt

rnenimp al<an l<ep adamt dzab (y arrg besar) dari sisi'Ny a.

Sebob iat amgulala sesurtgguhnya l<frmi tnervurJggu'rlunggu

bqsamarnu." (Qs. At Taubah t9] t 52)

u& ; :y,5 
"'flj" 

t ikw,ifr, *t,
!g;i 11, Gyrfii.;;1xrtr*"aon) "nao* ada vang kamu
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tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan.

Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan

menimpakan kepadamu adzab lyang besarJ dari sisi-Nya. Sebab itu

tunggulah, ses ungguhnya kami menunggu-nungg u bersamamu. " )
Abu Ja'far berkata: V/ahai Muharnmad, katakanlah kepada

orang-orang mtrnafik yang sifat-sifatnya telatr disebu&an kepadamu

dan prihalnya telah dijelaskan kepadamu, "Apakah kalian menanti

salah satu dari dua hal yang akan terjadi pada kami, padahal keduanya

lebih baik dari selainnya? Yaitu mengalahkan musuh dan kemenangan

kami atas mereka, karena di sini terdapat balasan patrala, ghanimah,

dan keselamatan jiwa (tetap hidup), atau ftami) terbunuh oleh musuh

kami, karena di sini terdapat syahid dan keberuntungan dengan

mendapatkan surga dan selamat dari api neraka. Keduanya merupakan

hal yang dicintai dan bukan hal yang dibenci. Sementara itu, kami

menanti sampai Allah SWT menimpakan adzab-Nya kepada kalian,

berupp siksaan ketika hidup membinasakan kalian, atau pun dengan

tangan kami, yaitu kami membunuh kalian."

lgi ,Ul Cy Wfr "sebab itu tunggutah,

sesungguhnya kami menunggu-nunggu bersarnomu," maksudnya,

tunggulah, karena sesungguhnya karni juga menunggu apa yang akan

Allah SWT perbuat terhadap kami, dan bagaimana kesudahan masing-

masing dari kelompok karni dan kalian?

Para ulama tafsir menyebutkan penafsiran yang serupa

dengan yang telah kami sampaikan tadi, sebagaimana dalam riwayat

berikut ini:

16852. Al Mutsanna menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu

Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang



TdsirAth:Ihafui

firman Auah swr, ;t{-frl 6aiL iy\5i.SJji.1i
"Katakanlah, Tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi

kami, kcuali salah satu dari dua kcbaikan'," ia berkat4

"Yaitu penaklukan ftemenangan) atau mati syahid."

Pada kesempatan lain Ibnu Abbas berkata, *Terbunuh, yaitu
mati syahid, terus hidup, dan mendapatkan rezeki. Atau,
Allah SWT akan menghinakan kalian melalui tangan-tangan
katni.r:ll8l

16853. Muharnmad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaktr, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari, ayahnyq dari Ibnu Abbas, tentang firman
Allah swr, -*i-iii ,s';diL Jy 11" 5#j & .$
"Katakonlah, 'Tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi
lrarni, hecuoli salah satu dari dua lcebaikon'," ia berkata
*Yaitu terbunuh yang di dalamnya terdapat kehidupan dan

rezeki. Atau menang, sehingga Allah SWT memberikan

balasan yang besar. Ini sama seperti firman Allah SWT,

'Barangsiapa yang berperang di jalan Allah'. Hingga
firman-Nya, 'Lalu gugur atau memperoleh kemenangan,

maka kclak akan knmi berilcan kepadanya pahala yang
besar'." (Qs. An-Nisaa' [4]: 74fez

16854. Ibnu Waki menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu

Numair menceritakan kepada kami dari Warqa, dari Ibnu
Abu Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, Jy

lltl tUnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611812).
rrE2 Kalni belum menemvkan sanad dan lafaztr riwayat seperti ini pada referensi

yang ada pada kami.
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$i-X,rt rs';:l"Kecuali salah satu doi dua kcbailwn"' ia

berkata,''YaihrterbrrnutrdijalanAllahswTataumenang
atas mustrh-musuh-NYa. " 

I lt3

16855. ...ia berkata: Mutranrmad bin Bakar menceritakan kepada

kamidarilbnuJuraij,iaberkata:Telahsampaikepadaku
sebuatr riwayat dari Mujatrid, ia berkata' *Yaitu terbtrnuh di

jalan Allah SWT, atau menanU':rll84

16856. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

AbuAshimmenceritakankepadakarni,iaberkata:Isa
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih' ry
Mujatrid, tentang firman Allah SwT, 61j+j1 ..rj[1, -V;

,,Kecuali salah satu dari dua kebailwn,,, Yaitu terbunutr di

jalanAllahSWTataumenangatasmusuh.musuhAllatl
swr.ll8s

16857. At Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaktrdarilbnuJtrraij,dariMujatrid,denganriwayatyang
senrpa dengan sebelumnYa'

IbnuJrrraijmenuttrrkanbatrwalbnuAbbasberkata,tentang

firman Allah SWT, z9*. -:.9l1J31"Adzab 
(yang besar)

darisisi-Nya,,,bahwamaksudnyaadalatlkematian.Firman
Allah SWT, li*U maksudnya adalatr terbunuh'il86

DisebutkanolehMujahiddalamtafsirnya(ha|.380)danlbnuAbuHatimI 183

dalam tafsirnYa (6/1 8 I 2).
tru lbid
tr85 lbid.tt* Disebutkao oleh Ibnu Athiyyah dalam At Muhsrar Al Wajiz (3144), tatpa

menyebutkan t*"i'"vu. S'iientara i.tu.' .t\bu Hayyan dzlam Al,B.ahr Al Muhith

(6ltSt,) a- Ar-S"V"tf,i dalan Ad-Dun Ai Mantsur (4D11), keduanya

menyeUuttan sanad-nyahingga ke Ibnu Juraij'
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16858. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadalu tentang firmar-r Allatr SWT, &
#Ali 6LL iy \ 5#j, "Yaitu melainkan

me,ngalahkan (musuh) atau terbunuh di jalan Allatt SWT.'

Sertafi rman-Nya,-z';1:3e{i{S+;-66r.fri.;it4
li$ J "9;;o. , " Dan kami merntnggu-nunggu bagi twmu

balu,a Allah akan menimpakon kepadamu adzab (yang besar)

dari sisi-Nya." Maksudnya adalah, (kalian) terbunuh."l 187

$%FL{-Sfi.J c5 661,ifuJ'S

@ asJ
"Katal<anlahr'Nafl<ahl<sr.lahlwrtnrru,baikdlrrrgcrrr

zulcmel.o atfii pun ilengor. teqak* nomun nafl<nh iat
sel<ali-l<aliddakal<crJditzrfuf, dfrrikf,firu.Sesr,rngalvnya

l<frnuu adalah orang.otaflg yolfig fasik'."
(Qs. At,Taubah [9]: 53)

rarrwl nrman Auah: 'KrSff-JCS lGiLifuJ'S
'qi=( 6'; % ffy6rnhanlah, 'Naflsahkanlah hartamu,

baik dengan sukarela atau pun dengan terpaksa, namun nalkah ita

sehali-kali tidah akan ditertma dari kamu Sesungguhnya kamu

adalah orung4rang yang fasik)

rrtT 16ou Abu Hatim dalam tafsirnya(6ll8l2).
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Abu Ja'far berkata: Katakanlatr, wahai Mutrammad, kepada

orang-orang mrmafilq "Infakkanlah harta kalian sebagaimana kalian

kehendaki pada perjalanan kalian ini, atau pun pada kepentingan

lairurya Dalam kondisi apa prur juga kalian mengeluarkannya

(menginfakkan harta tersebut), sukarela maupun terpaksa

sesungguhnya Allah SWT tidak akan menerimanya, sebab kalian ragu

terhadap agama kalian, tidak tahu tentang kenabian Rasul kalian, serta

sangat bodoh terhadap balasan dan adzab yang Allah SWT sediakan.

'4# 6 fL i*L "sesungguhnya kamu adatah

orumg-orang yang fasi\" Makzudnya adalah, kalian telah keluar dari

keyakinan (murtad) terhadap Rabb kalian.

Firman Allah SWT, "Na/kahkonlah hartamu, baik dengan

sukarela otau pun dengan terptaksa," memiliki konteks perintah,

narnnn maknanya al jazaa (balasan atas sebuah perbuatan). Orang-

omng Arab menggrrnakan susunan seperti ini pada konteks-konteks

yaog-memang mungkin dimasuki oleh kata 3t y*g maknanya

"balasan". Hal ini seperti juga firman Allah SWT; I 5 { ;r*"#t
'{ }r#"Kamu memohonkan amwn bagi mereka atatt tidak kamu

mohonkon amlrun bagi mereka (adalah sarna saia)." (Qs. At-Taubah

t9] :80). Konteks ayat ini adalah perintah, namun maknanya

pe,ngabaran (maksudnya balasan). Contoh lairurya adalatr perkataan

penyair berilut ini' I lt8

* o\'*).e ,€1i ...:l;rv) ,jif tl ar6+rf

"Ucapkanlah perkataan yang paling buruk

Atau ucapkanlah perkataan yang paling boik,

Ita Penyair yang dimaksud adalatr Katsir Izzatr. Biografinya telah disebutkan

sebelurnnya
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ksena hal itu tidakmenjadi aib bagi kami.

Dan tidak akan menimbulkanr kcbencian pada kami meskipun engkott

benci."ll89

Demikian pula dengan firman Allah SwT, i g* ifu1
65 "NaJkahkanlah hartomu, baik dengan sukarela atau pun

dengan terpaksa," Makna ayat tersebut adalah, Baik kalian
menafkahkan harta kaliantengan kerelaan hati atau pun karena
terpaksa" konsekuensinya 

-'S1S{ii-J *No*r, na/rrath itu sekari-
kali tidak akan diterima dari kannu.,,

Ada yang berpendapat batrwa ayat ini diturunkan berkenaan
dengan Al Jadd bin Qais, ketika ia berkata kepada Nabi SAW (yaitu
ketika Nabi SAW memintanya ikut pergi untuk berperang melawan
orang Romawi), "Ini hartaku. Aku membanttrmu denganharta ini."

16859. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: AlHusain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj ,rr"rr.".it krn
kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata: AI
Jadd bin Qais berkata: gssrrnggutmya aku tidak dapat
bersabar bila melihat wanita, sehingga aku pun terjerumus
dalam fihah. Namun aku akan membantumu dengan hartaku.

Ibnu Abbas [rkata '?ada dirinyala]r tuiun ayat, C$ ii41
'F- S{{i- J C;S il "NoTk hkontoh hartamu, baik dengan

"t' Purl ryu."- i"i terdapat pada Diwan Katsir lzzah, dengan judul zafarat eatilah.
_s_yair 

ini berisi pujian Katsir kepada kekasihny4 I".ah, iang sangat mencintai
Katsir.
Makna,lafazh,n r-f fartu
lafaz]l, Zi:rliJl )raitl celaan.
disukai.

katakanlah pe$qpan yang paling buruk. Makna
Makna Lsgs7y ilai yaitu yang dibenci dan tidak

Lihat Diw an-nya (hal. 69).
Bait syair ini juga didapati padaTafsir Al Qurtlrubi (uz 8, hal. 16l).
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sukarela atauprm dengan terpaksa, Namun nalfuh itu selali-

kali tidakakan diterima dari komtl"

Ibnu Abbas melanjutkan, "Yaitu berkenaan dengan

'Aku membantumu dengan [r1rL,rr.::t teO

coc

rrs Disebutkan oleh Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (3/63) dan Ibnu
Athiyyatr dalanAl Muhoru Al Wajiz Ql44).

;t$irb ;{fr J ; : Tiii ?e J;i 6 Ali YS

S yi'j,i,-{; StL &, $ f,filr:t'ul,Y $ .A;t)
'";F"et

"Dan dnak ada yang n.rrrrslwldngi mrr:el,a unr.tk ditat'tntf,
ilmi rnereta rufl<ah-naftalmya nelainkmt lcmena mrr:el<a

kofrn lnpodo Nlah dmRasul-Nya dmr rnqeka tidak
matgelrial<an slwlat, rnelainl<mt dmgan malos dfrn dnak
(pula) nenafl<an<m ftrarta) nter:el<a, melainl<m dengart

ra&o eng(m." (Qs. At-Taubah t9]: 54)

Takwil firman Allah: I ;1ffi ;iL'J-1t 6 #A Yi
ihj;t: 4+ & J f,i;rti 73,t $ . i-i:rj frii;i'.- ii
'";F ',*t *y {o"" tidah ada yang menghaiangi mereka untuk

diterima dari mereka naJkah-natkahnya melainhan karena mereka

hafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengeriakan

shalat, melainkan dengan malas dan tidak [pulal menatkahkan

[hartal mereha, melainkan dengan rusa enggan)
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Abu Ja'far berkata: Wahai Muhammad, tidak ada yang

menghalangi diterimanya harta yang diinfakkan oleh orang-orang

munafik pada perjalanan mereka bersamamu dan pada hal-hal lainnya"

melainkan karena "Mereka kafir kcpada Allah dan Rasul-Nya."

Kata Crf yang pertama memiliki i'rab nashD, sedangkan kata

Lf yang kedua memiliki i'rab rafa', karena makna redaksi ayat ini

adalah, 'Tidak ada yang menghalangi diterimanya apa yang mereka

infakkan, selain karena kekufuran mereka kepada Allah SWT.'

$b '6 f1 
"ifbIl 

63U $ "Dqn meretra tidak

mengerjalan sembahyang, melainkan dengan malas," yaitu, mereka

shalat sambil merasa berat melaksanakannya Selain itu, mereka tidak

mengharapkan balasan dari shalat tersebut dan mereka pun tidak takut

siksaan bila meninggalkannya. Mereka melaksanakannya karena takut

kepada orang-orang mukmin. Jika mereka merasa aman dari orang-

orang mukmin tersebul maka mereka pun akan meninggalkannya.

'bii-{j "oon tidak (puta) mena/kahkan ftarta) merelca,"

maksudnya adalah, mereka tidak sedikit pun menafkahkan hartanya.

'riT fr {1 "Melainkan dengan r(Na enggan,"

maksudnya adalah, mereka enggan menafl<ahkan hartanya pada

bagian tersebut karena di dalamnya terdapat unsur penguatan bagi

agama Islam dan unatnya.

{toc

cv & i+rfr LJC;!;15-1; 
"i3>A 

i4 56

3'6fr#3;iiqlirgJi
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"Mal<a jongarrhhlwtf,benda dfrrr dnak dtvi( mtrekf,
menarik hatiml. Senrnggut*y o Nlah menghendal,i dmgan
(nen$eA) hortabendt dffr euk crncilt iat wmtk nmyilsa

mrrrel,a ilalarnkehiilupan di funia ilcrrl<elak alwr melayang
tty dw d mu elra, s eilmrg mq ela ilalarn l<Eadaarr kf,fl.r"."

(Qs. At,Taubah t9l: 55)

rakwil riman A[ah: L-)G17fi1-1; ;13i1 A# fi,
6r$fr #1 ,{;ii qli #Jl ev i"+ti,liao*o

janganlah harta benda dan anah-anak mereka menarth hatimu
Sesungguhnya Allah mcnghendahi dengan [memberiJ horta benda

dan anak-anah itu untuk menyiksa mereka dalam hehidupan di
dania dan kelak akan melayang nyawa mereka, sedang mereha

dalam keadaan kaJir)

" Abu Ja'far berkata: Ulama tafsir berbeda pendapat tentang

maksud ayat ini.

Ada yang berpendapat batrwa maknanya adalah, wahai

Muhammad, janganlatr harta dan anak keturunan orang-orang munafik

di dunia ini membuatmu terperanja! karena sesungguhnya Allah SWT

ingin mengadzab mereka di akhimt dengan harta dan anak keturunan

tersebut. Dalam hal ini, mereka mengatakan batrwa maknanya (harta

dan ketunuran) didahulukan (di dunia) sedangkan (ad?ab) diakhirkan

(di a}fiiraQ, sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut ini:

16860. Bisyr menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid

menceritakan kepada karni, dia berkata: Sa'id menceritakan

fepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, ,;
1fr5-S;',i6 # "Maka janganlah harta benda dan
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anak-anak mereka menarik hatimu," ia berkata, "Ini

merupakan konteks perkataan yang disebutkan terlebih

dahulu. Allah SWT berfirman, 'Janganlah harta dan

keturunan mereka di dunia ini membuatnu teperdaya, karena

sesungguhnya Allah SWT ingin mengadzab mereka dengan

harta dan keturunan tersebut di akhirat'."lt9l

16861. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allatr SwT, VfrA\3i Lj(7:S"sesungguhnya

Allah menghendaki dengan (memberi) harta benda dan

anak-anak itu untuk menyilaa merekn," maksudnya adalah di

akhi"at.lle2

Ulama tafsir lainnya berpendapat bahwa maknanya adalatr,

sesurgguhnya Allatr SV/T ingin mengadzab mereka dengan harta dan

keturunan tersebut di kehidupan dunia, yaitu melalui kewajiban-

kewajiban yang Dia haruskan atas mereka, sebagaimana disebutkan

pada riwayat berikut ini:

16862. Aku diceritakan dari Al Musayyab bin Syarik, dari Salman

Al Anshari, dari Al Hasan, tentang firman Allah SWT, l3l
{;!Ai 1gtt i. V. e{'fi lri-"sesungguhnya Attah

menghendaki dengan (memberi) harta benda dan anak'anak

itu untuk menyiksa mereka dalam kchidupan di dunia," ia

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1813), Abu Hayyan dalaro Al Bahr Al
Muhith (5/435\, dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (3164).

Disebutkan oleh Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (31372).

I 19l
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berkata, "Yaitu dengan mengambil zakat dan infak untuk

keperluan di jalan Allah 51y1.mile3

16863. Yunus menceritakan kepadaku" Ibnu Watrb mengabarkan

kepada kami, dia berkata: Ibnu 7-ardberkata. tentang firman

Auah swr, qli 'i3J1 c u &'#.',rl \)- 6t
"sesungguhnya Allah menghendaW dengan (memberi) harta

benda dan anak-atrak itu untuk menyiksa merelm dalam

kehidupan di dunia," bahwa maksudnya adalatr adzab berupa

berbagai musibah di dunia. Musibatr tersebut merupakan

adzab bagi orang-orang munafik, namun ia menjadi patrala

bagi orang-orang yang beriman. 
I le4

Abu Ja'far berkata: Penafsiran yang lebih tepat menurut

kami adalah yang diriwayatkan dari Al Hasan, karena makna itulah

yang dipahami berdasarkan zhahir dari redaksi ayat, dan memaknai

ayat .ini sesuai dengan zhahir makna yang ditunjukkan oleh

redaksinya, lebih utama daripada memaknainya dengan makna lain

yang tersembunyi (tidak tampak jelas) tanpa didukung oleh dalil yang

menunjukkan kebenaran makna tersebut. Alasan mereka yang

berpendapat batrwa pada ayat ini terdapat pergeseran makna dari

"Pada saat ini (di dunia)' kepada "Yang akan datang (aLhira|",

adalatr karena memang tidak diketahui batrwa Allah SWT telatt

mengadzab mereka (di drmia) dengan harta dan ketunuran mereka.

Mereka berkata, "Bagaimana mungkin Allah swT akan mengadzab

orang-orang munafik dengan harta dan keturunan tersebut, padahal

mereka justnr berbatragia dengan kedua hal tersebut? Lalu ayat ini

trs Disebutkan oleh Al Mawardi dalam an-Nukat wa Al uytn (31372) dan Al
Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil Qi6$.

rrel lb;u Abu Hatim dalam ta$irnya (6/1813) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa

Al Uyun (31372).
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dipahami bahwa salatr satu adzrrb yang paling berat bagi mereka

adalatr, ditetapkannya kewajiban-kewajiban dan hak-hak pada kedua

hal tersebut karena kewajiban tersebut mengikat diri mereka dan

diambil dari mereka dengan penuh keengganan (penolakan).

Sementara itu, mereka tidak sedikit pun mengharapkan balasan dari

Allah SWT, atau ucapan terima kasih dari orang yang mengambilnya

dari mereka" sedangkan hati mereka diliputi oleh kegundahan dan

kebencian."

6t$fr #1r;ii "Don kctak akan melayang nydwa

merelra, sedang mereka dalam keadaan kofir," maksudnya adalah,

jiwa mereka akan keluar, dan mereka mati dalam keadaan kafir
kepada Allah SWT serta ingkar kepadaNabi Muhammad SAW.

Dari kata tersebut dikatakan pula dalam bahasa Arab, ,*y
61i3. f"gu 'eii, q! 'fi.L$ grrj, bentuk fi'l mudhari'-nya yatfi,ro4-
sedangkan bentuk mashdar-nya yaitu O'i\, yang artiny4 fulan
mendahului dan berada di depan mereka (kaum).Dikatakan pula ,;n]

tqr,yang artinya kebatilan telah pergi dan musnah.

o00

@ola
"Ddn nrlrel<a (orang.orang n:runatik) buarrnpah dengdrJ
(nana) dJlah, bahwa sex,mgulmyo nsel<a tennasrk

golongorunu,. P adahal merel<n bul@t/,,ah ilmi golongornnru,

crl<frrl tctf,pi msela ddf,lah orcmg.ormtg yclng sangat tdkut
(l<epadanu)." (Qs. At.Taubah [9]: 56)
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rakrrit finn-al Atrah '$ &(t ?4 fifiO;'fli
6;{4 "l} 'iSJi @an ipreha lorangaTsr* munafikJ

bersampah dengon [namal Allah, bohwa seswtggahnya mereka

termasuh golonganmu Padahal mereka buhonlah dori

golonganmu, akan tetapi merekq adalah orang4rrang yang sangat

takut [kepadamuJ)

Abu Ja'far berkata: Orang-orang munafik itu bersumpatt

atas nama Allah SWT dengan penuh kedustaan dan kebatilan karena

takut kepada kalian. Mereka bersumpatr bahwa mereka benar-benar

mengikuti agama dan millah kalian. Namun Allah SWT mengingkari

semru sumpah mereka dengan firman-Nya *Padahal mereka

bulranlah dari golonganmu." Mal<sudnyq mereka bukan termasuk

pemeluk agdma dan millah kalian. Sebaliknya" mereka adalah orang-

orang yang ragu dan munafik.

6;t;3, ?3 'rI<li "Akan tetapi mereka adalah orang'

orangyang sangat tahtt (kepadomtr,), " maksudnya adalah, sebenamya

mereka takut kepada kalian, sehingga mereka berkata,

"sesnngguhnya kami merupakan bagran dari kalian," agat mereka

arnan dari kalian dan tidak dibuntrh oleh kalian.

coc

'{t {Llf i{-:r, 5o,ig,tSu;t;lt4tr
@'oii#*
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" J il<alau na"l<l manpu oleh tempat pulhdungdrlnw dtatt
gtut gud atm.bbang.lubarrg (dalortrJ tanah) niscoya mqela

frragi *ryaauy a dmgon secepat cepatuy a."

(Qs. At,Taubah [9]: 57)

Tarrwil firman Ar raht #'i 5 ., fi tJ ViJl OrV tr'bjZ- gt Ay \i,i Qihalau mereha memperoleh timpat
perlindunganru atau gua-gua atau lubang-lubang [dalam tanahJ

niscaya mereht 1nryi hepadanya dengan secepat-cepatnya)

Abu Je'far berkata: Allah SWT berfiman, "Seandainya

orang-orang mrmafik tersebut mendapatkan tempat untuk melarikan

diri, baik betfteng tempat mereka bersembunyi, maupun tempat

berlindung lainnya
tzz S

J. iS. 'tl "Atau gua-gua," yaitu gua yang ada di gunung.

Bentuk tunggalnya adatah itU6. Ini merupakan wazan ,ii; dari

kata 9pr {'y:St sgy*rgartinya seseorang masuk ke dalam sesuatu.

DikaLkan pula rlalom bahasa Arab, $h ctjO yaitu mata masuk ke

dalam kelopaknya

f,-:t,5 "Atant lubang-tubang (dalam lanah)," yaitu lubang

di bumi yang dapa mereka masuki. Dikatakan 'yr"i, kata ini berasal

daod P'4 - S;$t.

Alr$tr "Niscaya mereka pergi " maksudnya,

niscaya mereka akan mslarikan diri dari kalian ke tempat-tempat

tersebut.

{r};Z-'{t "Dengan secepat-cepatnya," maksudnya,

mereka akan berjalan (ke tempat-tempat tersebut) dengan cepat.
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Ada yang berpendapat batrwa kata ir;rir artinya berlari. Di

antara yang menunjukkan makna tersebut adalah perkataan Muhalhal

berikut ini:

t):r?'€rGl e:t'ql, & ...t6: eLV'.;.A-!ud
"Aht bersegera menumpahkan darah mereka.

Sehingga aht melilut orang-orangyangmemiliW kcmuliaan di antsra

mereka mati."rr9S

Allah SWT menyifati mereka dengan sifat tersebut karena

mereka berada di tengah-tengatr satrabat Rasulullatt SAW, sementara

mereka kafir, bersifat mlnafih dan memusuhi para satrabat. Mereka

tidak terdorong unttrk beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.

Juga karena mereka bersama kaum, keluarga" rumall dan harta

mereka. Mereka tidak mampu berpisatr darinya. Akibatrya, mereka

bersikap mtrnafik di hadapan paxa satrabat serta berusaha

memlertatrankan jiwa, harta, dan kettrrunan mereka dengan kekafiran

serta klaim batrwa sebenarnya mereka beriman. Padahal, dalam hati

mereka terdapat kebencian dan permusuhan kepada Rasulullah SAW

dan orang-orang yang beriman kepadanya.

Allah SWT menyifati apa yang tersembunyi di balik hati

mereka dengan firman-Nyq ;.t'i, il UiY, 44 I "Jikolau

mereka memperoleh tempat perlindunganmu atau gaa'gua."

Pe,ndapat kami tersebut juga disebutkan dalam riwayat

berikut ini:

rre5 Kami belum mendapati bait syair ini dalam Diwan Al MuhalhaL Bait syair ini
disebutkan oleh Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al uyn Q1373) dan Ibnu

Athiyyah dalanAl Muharru Al Waiiz (3146).
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16864. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatt

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah Swr, Vi&, 6tV J "Jit-lo, merelra

memperoleh tempat perlindunganmu," bahwa lafazh i+lll
adatatr tempat berlindung yang ada di grurung. c,lriir adalah

gua yang terletak di gunung. Sedangkan f:fr, J "Atou

lubang-lubdng," artinya adalatr lubang (dalam tanah). r re6

16865. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku mu, ia

berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari

Ibnu Abbas, tentang 
-firman 

Allah SWT, W 5t11
{rt #-'{t dLW *-:!, 5 ,t,fi, tJ "Jit*tou meretra

memperoleh tempat perlindunganmu atau gua-gua atau

lubang-lubang (dalam tanah) niscaya mereka pergi

lrepadanya dengan secepat-cepatnya," ia berkata, "Lafazh
iLU uninya tempat berlindung. J,ii; artinya gua. Adapun

f:Y' artinya tempat berlalu di bumi. Maksudnya adalah

lubang."ll97

16866. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah SWT, fU;V 6tV I
*LaY, 5 +fi "Jikalau mereka memperoleh timpat

perlindunganmu atau gta-gta atau lobang-lobang

rre6 16oo Abu Hatim dalam tafsirnya (611814, 1815), yaitu dalam tiga bumrh atsar
yang berbeda. Diriwayatkan juga oleh Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun
(31372,373\.

rreT Disebutkan oleh Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3/373).
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(dalam tanah)," ia berkata, "Maksudnya adalah,

(seandainya mereka mendapatan tempat berlindung), niscaya

mereka akan lari ke tempat tersebut untuk berlindung dari

kalian."ll98

16867. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jwaij, dari Mujahid, tentang firman Allatl

swr, f:i 5 o, fi fZrJl 5rll,,Jitcatau meretm

memperoleh tempat perlindunganmu atau gua-gua atau

lubang-lubang (dalam tanah)," ia berkata, "Maksudnya

adalah, (seandainya mereka mendapatkan) tempat berlindung

bagi mereka, niscaya mereka akan lari dari kalian ke tempat

tersebut.o'l199

Ibnu Abbas berkata, tentang firman-Ny a, Ui{, 5t1tr
"Jilralau mereka memperoleh tempat perlindunganmu,"

batrwa maksudnya adalah tempat berlindtmg +fi 
tJ

artinya gua. Sedan gkan L:fi artinya lubang di bumi.r200

16868. Bisyr menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Qatadatr, tentang

firman Allah swr, fr:Y, 5 o,i{. t;U;Y 5t1- tr
"Jikalau mereka memperoleh tempat perlindunganmu atau

gua-gua atau lubang-lubang (dalam tanah), ia berkata,"

hLir yaitu benteng; J,ig, yaitu gua; dan f1i, vutn

tret Disebutkan oleh Mujatrid dalam tafsirnya (hd. 370), dengan sanad yanrg

pertama.
t'e lbid.
r2m Lihat keterangur sebelumnya.
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lubang di tanah. Jika mereka mendapati semua itu, niscaya

mereka pergi kepadanya dengan secepat-cepatnya."l20l

ooo

@ 5W.i,iyW1tL4{
"Dart di mfiaro mqel<a ada orang yalng mencelamu tentang
(disfrbusi) zal<at; iillu merckn diberi sebagian dari padmya,

merelabersenmrghf,ti, dfrrJ iil<a mereba dnak diberi
sebagian dnri padauya, dengan sertd.mertd mer:el<a

mmiadim.drqh," (Qs. At,Taubah [9]: 58)

rakwir lirman.Au ynrVl$ o9,*iAt C !:if-i iii
5$15 S ,it WVB- t *1152 Toan di antara mereka ada

orung yang mencelamu tentang [distribusil zakat; jika mereka diberi

sebagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka

tidak diberi sebagian dari padanya, dengan serta-merta mereka

menjadimarah)

Abu Ja'far berkata: Di antara orang munafik yang sifatnya

telalr disebutkan pada ayat sebelumnya, terdapat orang-orang yang

mencela Nabi Muhammad SAW dalam hal sedekatr (maksudnya

zakat). Dikatakan dalam bahasa Arab i',ui g'I 'F ata i!ft, yang

artinya, seseorang mencela dan menghina fulan. Maknanya sama

r20r Disebutkan oleh Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail (3/65) dan Abu Hayyan
dalarn Al Bahr Al Muhith (51437).

"VlrY'tiUrYA o9,*iSt A fi-r-J ir3



dengan kata S, dan dari kata tersebut dikatakan i;'r,o l>ti y*g
artinya, fulan suka mencela dan menghina. Diantaranya juga

perkataan Ru'bah dalam syairnya berikut ini:

qiri ;bt:. q:P'* q. "'€f t * ; i;:rtt

"Aku mendekatlcan langkah kakifu l@til@ berlari

Di bawah bayangan kebatilan dan kehinaonht."r2oz

Juga perkataan penyair lainnya: 1203

',:;ilt'+.GJt UG ,',*f 'of) ...i;* J.qy',lS st

Jilra alru berjumpa denganmu, kau menampaklmnwaiah manis

kcpadaht.

Namun l@til@ aht tidak ada, kau kembali menghina(ht)."1204

1t5t W tfi3E "Jiko meretra diberi sebagian dari

padonya, mereka bersenang hati," maksudnya alasan mereka

menghina dan mencelamu dalam masalatr ini bukanlah karena agam4

namun karena mereka marah pada diri mereka sendiri. Jika engkau

memberi mereka sesuatu yang membuat hati mereka senang, maka

Surahy'c:faubah

Bait syair ini disebutkan dalam Diwan Ru'bah bin Al Aiiai. Riwayat yang

disebutkan dalam diwan tersebut berbeda dengan yang disebutkan di sini:

eli r{u'€}*'td ... l!' *gl nttit & u
ja,tr,p\rig gr ... kit lb i'; F

Lrhat Al Mausu'ah Asy-Syi'riyah dipusat kebudayaan Abu Dhabi.
Dia adalatr Abu Umamah Ziyad bin Sulaiman, sekutu bani Abdul Qais' Dia
seorang penyair terkenal dari Daulah Umayyah. Lihat biografinya dalarrn Al
Aghani (13193).

Bait syair ini disebutkan dalam Maiaz Al Qur'an karya Abu Ubaidah (11263)

&n Lisan Al Arab ftata;f), dengan lafazh yang berbeda.

l?02
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mereka akan senang kepadamu. Namun jika engkau tidak memberi

mereka, maka mereka akan maralr dan mencela dirimu.

Makna serupa dengan penjelasan yang telatr kami sampaikan

tadi adalah riwayat berikut ini:

16869. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Numair menceritakan kepada kami dad Waraqa, dari Ibnu

Abu Najih, dari Mujatrid, tentang firman-Nya, !y; J {t
+Sig c2 "Dan di antara mereka ada orang yang

mencelamu tentang (distribusi) zakat," ia berkat4

"Maksudnya adalah menguji dirimu (Muhammad SAW)."I205

16870. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, tentang firman Allah
SwT, *SSS| A gAJ rpj "Dan di antara meretra ada

orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakot," ia

berkata, "Maksudnya adalah menguji dan menanyaimu

(Mutrammad SAW).'1206

16871. Ibnu Juraij berkata: Daud bin Abu Qasim mengabarkan

kepadaku, ia berkata, "Seseorang datang membawa zakat

kepada Nabi SAW. Lalu beliau membaginya untuk yang ini

dan yang itu, hingga harta zakat tersebut habis. Lalu

seseorang laki-laki Anshar melihat hal tersebut dan berkata,

'Ini tidak adil!' Lalu turunlah ayatini."r207

1205 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1816), Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Tanzil (3166). dan Al Mawardi dalam An-Nukat'wa Al Uyun (31374).

126 Disebutkan oleh Mujahid dalam tafsirnya (hal. 370), dengan lafazhaya, namun
ia menyebutkan riwayat tersebut dengan sanad sebelumnya.

1207 Disebutkan oleh As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (4/220), dan ia
menyandarkan riwayat tersebut kepada Sunaid dari Daud bin Abu Ashim.
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16872. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa,id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman Allah SWT, d?l
+LSS| A gt$ i"Dan di antara mereka ada orang yang

mencelamu tentang (distribusi) zakat," ia berkata,

"Maksudnya adalah, di antara mereka terdapat oftrng-orang

yang mencelamu dalam masalatr z.akat."

Disebutkan kepada kami batrwa seseorang laki-laki badui
yang baru saja berkumpul dengan orang Arab (perkotaan)

datang menemui Nabi SAW, dan ketika itu beliau sedang

membagi emas dan perak. Orang badui itu berkata, *Wahai

Muhammad SAW, Allah SWT memerintalrkan engkau untuk
adil, namun engkau tidak berlaku adil!. Nabi SAW
menjawab, "Celaka engkau! Siapa yang lebih adil jitra aht
tidak berbuat adil!" Nabi lalu melanjutkan perkataannya,
"Hati-hatilah lcalian terhadap orang ini dan orang-orang
seperti dirinya. Sesungguhnya pada umatht akan ada orang
seperti ini. Mereka membaca Al Qur'an namun bacaannya

tidak melebihi kcrongkongonnya. Jika mereka kcluar (yaitu
lralian bertemu dengan mereka) mala bunuhlah mereka. Jika
rnereka keluar mala bunuhlah mereka. Jika mereka keluar
malca bunuhlah!"

Disebutkan pula kepada kami bahwa Nabi SAW bersabda,

"Demi jiwalru yang berada di tangan-Nya, aht tidak dopat
memberikan sesuatu atau menahannya dari lcalian. Namun
s esungguhnya aku hanyalah penyimpan (s ementara).,'t208

t2c Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Mu'jam Ar Kabir e?oo) dan lbnu
Abu Hatim dalam tafsimya (6/1815).
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16873. Muhammad bin Abdul A'la.menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, d4;
g3331 e 3A J"Dan di antara merelca ada orang yang

mencelamu tentang (distribusi) zakat," ia berkat4

"Maksudnya adalatr mencela. " 
l 20e

16874. ...ia berkata: Mutrammad bin Tsaur menceritakan kepada

kami dari Ma'mar, dari Az-Zrlflr:i, dari Abu Salamatr bin

Abdurratrman, dari Abu Sa'id, ia berkata, "Ketika Rasulullah

SAW membagi sesuatu, Ibnu Dzi Al Khuwaishirah datang

dan berkata, 'Wahai Muhammad, berbuat adillatr'.

Rasulullah SAW menjawab, "Celaka engknu! Siapakah yang

lebih mampu berbuat adil selain dirifu? " IJmar bin Khathtab

lalu berkat4 "Wahai Rasulullatr, izinkanlah aku untuk

menebas lehernya." Rasulullah SAW menjawab,

"Biarlwnlah ia. Sesungguhnya ada orang-orang seperti

dirinya. Kalian akan mengganggap rendah shalat knlian

dibandingkan shalat mereka dan puasa kalian bila

dibandingkan dengan pue$a rnereka. Namun, mereka keluar

dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari

busur. Jitra dilihat pada bulu di anak panahnya, mala tidak

ditemui sisa apa pun. Jika dilihat pada besi panahnya, maka

tidak ditemui sisa apa pun. Jika dilihat pada tempat

panahnya, maka tidak ditemui apa pun. Tidak ada latoran

dan darah yang tersisa (maksudnya, mereka keluar dari

agama ini dengan cepat sekali). Tanda mereka adalah laki-

laki yang salah satu tangannya berwarna hitam. " Atau

r20e Disebutkan oleh Abdurrazzak dalam tafsirnya (21150) dan lbnu Abu Hatim

dalam tafsirnya (6/1 8 1 5).
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beliau berkata, "Kedua tangannya seperti dado seorang

wanita 
-4f3u 

seperti potongan daging- yang bergoyang.

Merelra akan muncul pada masa tertentu. "

Lalu turunlah firman Allah SwT, *ig Cg#- i &r,
"Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang

(distribusi) zaknt."

Abu Sa'id berkata, "Aku bersaksi bahwa aku benar-benar

mendengamya dari Rasulullah SAW, dan aku bersaksi bahwa

ketika mereka membunuh Ali RA, dihadirkanlah seorang

laki-laki dengan sifat yang telah dijelaskan oleh Rasulullah

SAW tersebut."l2lo

16575. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkat4

tentang firman Allah SwT, i,9 -*3i3t A ig..J f14
5W- I tiL$li$ d .9115' $.lrbl"dan di

antara mereka ada orang yang mencelamu tentang

(distribusi) zakat; jika merelca diberi sebagian dari padanya,

merela bersenang hati, dan iika mereka tidak diberi

sebagian dari padanya, dengan serta-merta merelca nenjadi

marah." Mereka adalah orang-orang mtrnafik. Mereka

berkata, "Demi Allah, Muhammad hanya memberi orang-

orang yang ia suka, dan ia lebih mengedepankan hawa

nafsunya." Allah SWT lalu memberitahukan hal tersebut

kepada Nabi-Nya Beliau pun mengabarkan kepada mereka

bahwa semua ini berasal dari Allah SWT, bukan dari dirinya,

I2r0 Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam Shohih Al Bufiuri, kitab Al Manaqib
(3610), Muslim dalam kitab Az-Zakat (1064), Ahmad dalam musnadnya (3/65),

Ibnu Majatr dalam Muqaddimatr (172), dan Abdunazzak dalam mushannaftiya
(lo/146).
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dan sesungguhnya sedekah diberikan kepada orang-orang

fbkir...12rr

{too

{i\l t%1}6, A ;;: 211 H*r; -t1 1r5, ;6 tr,
,CieSi{\U-Cy,A;;4t#afrfi er-s?

"Jil<alau mercla amgguh-rungguh ridhd dengan dpd yarlg
diberil<ilrr Nldh dilnRc"sluil,Nya lnpada mqel<a, dmt

berlata,' Culcuplah Nlah bagi l<ntrti, Allah al<nn

mertberil<mt sebagiart dsri l<f,runia,Nya dart demikian
( pula) Rasnl -Ny o. S esznggulmy a kflmi adfllah or dng. or ong
yaqberharap lnpada Allah,' (tpntulah yong demikian iat

lebihbaikbagi m,uel<a)." "

(Qs. At,Taubah [9]: 59)

Tarrwit firman Anah: A;; ttl )i*t; v1r5, ;5t li
6i.bs $ \t,-(y,A;; 4t# a{t\ u*-f itl tH-1}\1,

(likalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang

diberikan AAah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata,

"Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan sebagian dari

karunia-Nya dan demihian [pulal Rasul-Nya. Sesungguhnya kami

adalah orang-orang yang berharap kepada Allahru [tentulah yang

demikian itu lebih baik bagi merekaJ)

r2rr 16oo Abu Hatim dalam tafsimya(6ll8l7).



SurahAt:Iaubah

Abu Ja'far berkata: Seandainya mereka yang mencela Nabi

Muhammad SAW dalam masalah pembagian zakat, ridha terhadap

apa yang Allah SWT dan Rasul-Nya berikan kepada mereka, dan

mereka berkata, "Cuhtplah Allah bagi lami," niscaya Allah akan

menganugerahkan balasan berupa pahda, dan Rasulullah SAW akan

memberikan mereka bagian dari zakat atau yang lairurya.

Crtt

{&:fi W6r;;13,#;r*T,LfrL U 3$i CSL

"b?i i5 ;fr ,# J;'qPr' v6j Ji "fr fi
H-ryft$";;rA'L4,j

"Sesr,rnggzlmyazalrat.zalatitu,}r;rryalahurJf,.tkorang.
or dng f alcir, or arrg. or ang mislcin, p engunrs. pmgurus zalat,
Para nnrrcrllaf y&W diktiuklwthrya, lun,lt.tk (menudel,;arlr;;lrr)

budnk, or(mg.ordng yarlgberutang, unt;,,tk jalan Nlah dar.
unfiik mqelra yarrg sedmrg dalarn perjalanan, sebagai suaht

letctapan yolng diwaiiblcmt Nlah, dilrJ NlahMaho
Mmgetalwi lagi Malw Bij ak ana."

(Qs. At,Taubah [9]:60)

Takwn fiman Auah: u{,3G :f1i! ,>63Ai 6t

W*fu#l#,era#fff,tr'*#i
zakat-ukat itu, hanyabh untuk orang-otang fahir, orang-orang
mishin, pengurus-pengarw, zakat, para muallaf yong dibujuh
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hatinya, untuk [memerdekakanJ budak, orang4rrang yang berutang,
untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan,
sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Ailah, dan Altah Maha
Mengetahui lagi Moha Bijahsana)

Abu Jarfar berkata: Zakat tidak lain hanya diberikan
kepada orang-orang fakir, miskin, dan golongan-golongan yang telatr
Allah SWT sebutkan di dalam firman-Nya tersebut.

ulama berbeda pendapat dalam merumuskan makna fakir dan
miskin pada ayat tersebut. Di antara mereka ada yang berpendapat,
"Fakir adalah orang yang membutuhkan (bantuan), namun ia tidak
memintany4 sedangkan miskin adalah orang yang membutuhkan
(bantuan) dan memintanya. sebagaimana disebutkan dalam riwayat-
riwayat berikut ini:

16876. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Asy,ats, daxi Al Hasan,

tentang firman Allah SwT, ,5,*;:5 ,f$L UiSi 6L
" S e sungguhnya zakat-zakat itu, hanyal ah untuk or ang- or ang

fakir, orang-orang miskin," ia berkata, ,.Fakir adalah orang
yang hanya tinggal dirumahnya (tidak meminta), sedangkan

miskin adalah orang yang berjalan (meminta bantuan)."1212

16877. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah
menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang
firman Allah swr, ,63;V :IlA UAi 6y
" Se sungguhnya zakot-zakat itu, hanyal ah untuk orang-or ang

.fakir, orang-orang miskin," ia berkata, .,Miskin adalatr orang

r2r2 Disebutkan oleh Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (3167).
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yang berkeliling (meminta-minta), sedangkan fbkir adalah

mereka yang tidak mampu dari kalangan umat Islam."l2l3

16878. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Usamah menceritakan kepada kami dari Jarir bin Hazim, ia

berkata: Seorang laki-laki menceritakan kepadaku dari Jabir

bn Zand, batrwa ia pernatr ditanya tentang maksud fbkir. Ia
lalu berkata, "Fakir adalah orang yang tidak punya, namtrn

tidak meminta-minta, sedangkan miskin adalah orang yang

tidak punya dan meminta-minta.'1214

16879. Ahmad bin Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'qil bin

Ubaidillah Al Harani menceritakan kepada kami, ia berkata:

Aku pemah bertanya kepada Az-Ztrhi tentang firman Allatr

swr, uStAli ;(A Ui!)i 6y " srrurgsrhnya zakat-

zalat itu, hanyalah untuk orang-orang fahir, orctng-orang

miskin," ia berkat4 *(Fakir) adalah orang yang tinggal di

rumah mereka dan tidak meminta-minta. Sedangkan miskin

adalah mereka yang keluar serta meminta-minta."l2l5

16880. Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Qasim
menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya bin Sa'id

menceritakan kepada kami dari Abdul Warits bin Sa'id, dari

Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, ia berkat4 "Fakir adalatr

'"3 Itnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1818, 1820), pada dua atsar berbeda namun
sanad-nya sam3, serta Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (3167).

rzrl Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uytn (31374),dan ia menyandarkan riwayat
ini kepada Jabir bin Zaid.

r2r5 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1818, 1820), pada dua atsar yang berbedq
namun memiliki satu sanadyang sama.
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orang yang tidak meminta-minta, sedangkan miskin adalah

orang yang meminta-minta.' l2l5

16881. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Taid berk'ata"

tentang firman Allah SwT, US,Aft ;GAt Ui316L
ia berkata, "Orang fakir adalah mereka yang membutuhkan

namun tidak meminta-minta kepada manusi4 sedangkan

miskin adalah mereka yang meminta-minta.'l2l 7

16882. Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepadaktr, ia berkata: Abdul Warits

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, ia berkata, "Fakir adalah mereka yang tidak

meminta-minta, sedangkan miskin adalah mereka yang

meminta-minta.'1218

16883. Mtrhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman A1lah SWT, 6y

641; ,frt$ Ui31 "sesungguhnya zakat-zakot rtu,

hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin," ia

berkata, "Fakir adalah oftmg yang sakit (dan tidak mampu),

sedangkan miskin adalah orang yang sehat rutmun

membututrkan bantuan." 
12 Ie

1216 Disebutkan oleh Al Baghawi dalam Ma'alim At'Tanzil (3167) dan Ibnu

Athiyyah dalamAl Muharrar Al Wajiz(3148).
r2r7 Disebutkan oleh Al Mawardi dzlam An-Nukat wa Al Uyn (313'74) dan lbnu

Athiyyah dalamAl Muharrar Al Waiiz(3148).r2r8 lbid.
r2re Disebutkan oleh Abdurrazzak dalam mushannafiiya Qll53; Al Baghawi -

dengan sanad p€rtama- dalam Ma'alim At-Tanzil (3167), An-Nuhhas dalam

"utatuonyu 
(hal. 171), dan Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al wajiz (3148).
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16884. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, L:!

*<:A13 ,fj-L Ui31 "sesungguhnya zalcat-zakat itu,

hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin," ia

berkat4 "Fakir adalah orang (tidak mampu) yang ditimpa

sakit berkepanjangan. Sedangkan miskin adalatr orang (tidak

mampu) yang tidak ditimpa musibah."r220

Ulama lairurya berpendapat bahwa fakir adalah orang-orang

tidak mampu dari kalangan Muhajirin. Sedangkan miskin adalatr

kaum muslimin yang tidak mampu rulmun mereka tidak hijrah.

Sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

16885.

16886.

Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir bin Hazim

menceritakan kepada kami dari Ali bin Al Hakam, dari Adh-

Dhatrhak bin Muzatrim, tentang firman Allah SWT, Cly
ySA$ :Ili$ UiSi "sesungguhnya zakat-za*at itu,

hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang misHn," ia

berkata, *Fakir adalatr mereka yang hijratr, sedangkan miskin

adalah mereka yang tidak hijra11.'tzzt

...ia berkata: Abdul Azlrz menceritakan kepada kami, ia
berkata: Suffan menceritakan kepada kami dari Manshur,

dari Ibralrim, tentang firman Allah SwT, ,fli\Uiifi 6L

rno lbid.
rzr Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dalan Al lulushannaf (2/418, no. 10593),

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (6/1819, 1820), dalam drra atsar yang berbeda
namun sata sanad yang sama, Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun
(31374), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (3/68), namun ia
menyandarkan riwayat ini kepada Adh-Dhahhak.
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" Sesungguhnya zakot-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang

fakir," maksudnya adalatr orang-oftutg fakir dari kalangan

Muhajirin (mereka yang berhij ruh).""

Sufran berkata, "Maksudnya adalah, orang-orang Arab badui

tidak mendapatkan sedikit pun dari pemberian tersebut."l223

16887. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku

menceritakan kepadaku dari Suffan, dari Manshur, dari

Ibrahim, ia berkata, "Dikatakan bahwa zakat diberikan

kepada orang-orang fakir dari kalangan Muhajirin3t224

16888. ...ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur,

dari Ibrahim, ia berkata, "Dahulu, zak,at diberikan kepada

orang-orang fakir dari kalangan Mtrhajirin dan untuk

keperluan jihad di jalan Allah 51trr1.r:r225

16889. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub
menceritakan kepada kami dari Ja'far, dari Sa'id bin Jubair

dan Sa'id bin Abdurrahman, keduanya berkata, "Ketika itu,

orang-orang Muhajirin memiliki rumah, istri, budak, dan unta

betina. Mereka berhaji dan berjihad dengan unta tersebut.

Namun demikian, Allah SWT menyebut mereka sebagai

orang fakir, dan memberikan bagian dari harta 24k41.;tt2z6

16890. Ahmad bin Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Suftan

1222 Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dalatr- Al Mushannaf (21418, no. 10593)
dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (31374), namun hanya sampai
batas ini.

1223 Disebutkan dengan lengkap oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (7D20).
r22a Disebutkan oleh Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31456).
t225 lbid.
1226 Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (7/220).
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menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, ia
berkata, "Dahulu dikatakan bahwa zakat diberikan kepada

orang-orang fbkir dari kalangan Muhajirin dan untuk

kepentingan jihad di jalan Allah 51y1'.::1227

Ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan

miskin adalah mereka yang tidak mampu bekerja. Sebagaimana

disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

16891. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu

Ulaiyyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aun

mengabarkan kepada kami dari Muhammad, ia berkata:

Umar berkata, "Fakir bukanlah orang yang tidak mempunyai

harta. Namun, yang dimaksud dengan fakir adalah orang

yang tidak memiliki pekerjaan."

Ya'qub berkata: Ibnu Ulaiyyatr berkata, "Menurut kami,

maksudnya adalah orang yang bekerja namun tidak

menghasilkan.'1228

16892. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mtrhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Aynrb, dari Ibnu Sirin, bahwa Umar bin Al
Khaththab berkat4 "Yang dimaksud dengan miskin bukanlatr

orang yang tidak memiliki harta. Namun orang miskin adalatr

orang yang tidak memiliki pekerjaan (yaitu pekerjaannya

ti dak menghasi lkan apa- ap a).u 
r22e

Disebutkan oleh Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31456).
Ibnu Abu Hatim dalarn tafsirnya (611820) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa
Al Uytn (31374,375).
Disebutkan oleh Abdurazzak dalam tafsirnya Ql 155).

1227

l2,2E

1229
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16893. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Umar bin Nafi

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

Ikrimah berkat4 tentang firman Allah SwT, i3i31 6L

u(,1Jft rTjfiy" S r t un gguhny a z akat - z akat i t4 h any a I ah

untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin," maksudnya,

janganlah kalian sebut orang-orang fakir dari kalangan umat

Islam sebagai orang miskin, karena yang dimaksud dengan

miskin adalah dari kalangan ahli kitab.r23o

Abu Ja'far berkata: Menurutku, pendapat yang lebih benar

adalatr, fakir adalah orang yang membutuhkan namun ia tidak

meminta-minta dan merendahkan diri kepada orang lain untuk hal

tersebut. Sedangftan miskin adala]r orang yang membutuhkan dan

meminta-minta kepada orang lain. Hal ini karena kedua golongan

tersebut berhak mendapatkan zakat dengan alasan fakir dan

membutuhkan, bukan karena rendah dan meminta-minta, karena

ulama telah bersepakat dalam konteks Uma' bahwa orang miskin

berhak mendapat zakatkarena alasan fakir. Makna miskin (maskanah)

sendiri dalam bahasa Arab adalah rendah (hina), sebagaimana firman

Allah SwT, i: Z-,$f, (li 14 E*; uLatu ditimpatranlah

lrepada mereka nista dan kehinaan." l<ataz(IJt di sini artinya hina

dan rendah. Sementar4 hina tidak sama dengan fakir. Mengingat

Allah SWT telatr membagi mereka yang berhak mendapatkan zakatke

dalam satu golongan, maka dijadikannya mereka ke dalam dua

1230 Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dengan lafaztr yang sama (7/218).

Sedangkan riwayat yang semakna dengannya disebutkan oleh Al Baghawi

dalam-Ma,alim At-Tanzil (3167) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al uytn
(3t374).
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golongan menunjukkan bahwa golongan yang satu kondisinya
berbeda dengan golongan yang lain.

Jika demikian halnya, maka tidak diragukan lagi bahwa
mereka yang berhak mendapatkan zakat dengan alasan fakir berbeda
dengan mereka yang berhak mendapatkanzakatdengan alasan miskin.
Golongan fbkir yang dimaksud adalah mereka yang membutuhkan
rurmun tidak terdapat kerendahan dan kehinaan pada kondisinya.
sedangkan golongan lainnya berhak mendapatkan zakat tersebut atas
dasar kefakiran dan kehinaan fterendatran) karena meminta-minta
kepada orang lain.

Jadi, penafsiran ayat tersebut adalah, sesungguhnya zakat
hanya diberikan kepada orang fhkir yang menjaga dirinya untuk tidak
meminta-minta dan kepada orang (fakir) yang meminta-minta.

Terdapat riwayat dari Nabi sAw yang mendukung pendapat
kami 

-tersebut, antara lain:

16894. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada karni, ia berkata: Isma,il bin Ja,far
menceritakan kepada kami dari syarik bin Abu Namr, dari
Atha bin Yasar, dari Abu Hurafuah, ia berkata: Rasulullatr
SAW bersabd4 "Orang miskin bukanlah orang yang (hanya)
mendopatkan satu atau dua suap makanan. Namun orang
mishin adalah mereka (yang membutuhkan) yang tidak
gteminta-minta. Jika kalian ingin, bacalahfirman Allah SW,
66iy4l3\l 6Ht{, ,Mereka tidak meminta kcpoda
orang secara mendesak'.,, (es. Al Baqaratr l2l:273)t23r

tar Diriwayatkan oleh Al Bukhari daram kitab ?*at (1479) dan Muslim dalam
kitab Zakat (1039).
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SaMa Nabi SAW, "Nomttn orang miskin adalah merek{t

(yang membutuhkan) yang tidak memintd-minta." Kata

miskin pada konteks ini mengacu pada kebiasaan masyarakat

yang menyebut orang fakir dengan miskin, bukan atas dasar

penjelasan perbedaan antara fakir dan miskin. Hal ini

ditunjukkan oleh perkataan beliau yang merujuk kepada

firman Allah SWT, "Mereka tidak meminta kcpada orang

secara rnendesak," yang sifat ini merupakan penjelasan

tentang konteks fhkir yang disebutkan pada ayat tersebut,

yaitu, 6i);5- { ;'t J +3 jt'# <25t ;fi4
4%t <r -Ijl b6i{ H4- Jivf i (;<>

6g\ -4t31 <,I5-{ {4 ,*; "(Berinfawah)

lepada orang-orang fakir yang terilrat (oleh iihad) di ialan
Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang

tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena

memelihara diri dmi minta-minta. Kamu kcnat mereka

dengan melihat sifat-sifanya, mereka tidak meminta kcpada

orang secara mendesak" (Qs. Al Baqarah [21:2la)

W {alr>S\; "Pengurus-pengurus zakat," maksudnya

adalatr mereka yang bertugas mengambil z*at dari para

pemiliknya dan memberikannya kepada mereka yang berhak

menerimanya. Mereka memberikannya dengan berjalan. Ini

terlepas apakah petugas tersebut kaya atau miskin.

Penjelasan yang serupa dengan pendapat kami tersebut

adalah riwayat berikut ini:

16895. Ahmad bin Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'qil bin

Ubaidillah menceritakan kepada karni, ia berkata: "Aku
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bertanya kepada Az-Ztfrri tetang makna pengurus zakat. Ia

lalu berkata, "Yaitu mereka yang mengrrmbil zakat tersebut

(dan memberikannya kepada yang berhak) t :;t232

16896. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadalu tentang firman Allah SWT,

W'M7j "Pengurus-pengurus zalcat," ia berkata, "Yaitu

mereka yang mengambil zakat dan mengumpulkannya, serta

berj alan membagikannya." 1233

16897. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman Altah SwT, W i*rtl\; " Pengurus-

pengurus zakat," maksudnya adalah ying

mengerjakanrrya.rz3a

Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang jumlatt bagian

zakat yangberhak diterima oleh amil (pengrrus) zakat tersebut.

Di antara mereka ada yang berpendapat bagiannya adalah

seperdelapan. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut

ini:

16898. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Humaid

bin Abdunahman menceritakan kepada kami dari Hasan bin

Shalih, dari Juwairir, dari Adh-Dhahhak, ia berkata, "Petugas

1232 Disebutkan oleh Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (31375), namun

sanadnya berbeda.
t233 lbid.
r23a Riwayat dengan lafaztr dan sanad seperlr ini belum kami dapati pada referensi

kami. Namun, maknanya dapat dilihat dalam Zad Al Masir karya Ibnu Al Jauzi

(3t4s7).
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zakat berhak mendapatan seperdelapan bagian dari harta

zakat."l235

16899. Diriwayatkan kepadaku dari Muslim bin Khalid, dari Ibnu

Abu Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT,

W '4!.ji\j "Pengurus-pengurus zakat," ia berkata, ..paxa

pekerja zakat berhak memakan seperdelapan bagian dari

harta zakat."r236

Ulama lainnya berpendapat batrwa amil (petugas) zakat

berhak mendapatkan bagian sesuai dengan (beban) pekerjaannya.

16900. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab bin
Atha menceritakan kepada kami dari Al Akhdhar bin Ajlan,
ia berkata: Atha bin Zrfianr Al Amiri menceritakan kepada

kami dari ayahnya, bahwa ia pernah bertemu Abdullah bin
Amr bin Al Ash, lalu ia bertanya kepadanya tentang sedekatr

(maksudnya zal<at), harta apakah itu? Ia lalu menjawab,

"Itulah adalah harta (bagi) orang yang pincang, buta sebelah,

buta ftedua matanya), dan tidak dapat melanjutkan

perjalanan. Ia lalu berkata, "Sesungguhnya amil (petugas)

zakat dan para mujatridin berhak mendapatkan bagian.

Sesungguhnya zakat tersebut dihalalkan bagi para mujahidin
(orang yang sedang berjihad), sedangkan untuk petugas zakat

sesuai dengan kadar beban pekerjaan mereka." Lalu ia

1235 Disebutkan oleh Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (3/69) dan Ibnu
Athiyyah dalatln Al Muharrar Al Wajiz (3/49).

1236 Disebutkan oleh Al Baghawi dalan Ma'alim At-Tanzil (3169).
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berkata, "7akat tidak halal bagi orang kaya dan fisiknya

sehat."l237

16901. Ywrus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkat4

"Petugas z*at berhak mendapatkan bagian jika ia memang

bekerja dengan benar. Umar dan yang lain belum pemah

memberi petugas z.akat seperdelapan. Namun, mereka

memberinya sesuai dengan kadar beban pekerjaan

mereka."l238

16902. Ibnu Waki menceritakan kepada karni, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Asy'ats, daxi Al Hasan,

tentang firman Allah SWT, W i*rrL\t; "Pengurus-

pengurus zakat," ia berkata, "Datrulu, amil zakat diberi

imbalan (atas pekerj aanny a)."r23e

Abu Ja'far berkata: Menurut kami, pendapat yang tebih

benar adalah, amil (petugas) zakat diberi sesuai dengan kadar beban

pekerjaan mereka yang nilainya berdasarkan kelayakan yang umum

berlaku untuk jenis pekerjaan seperti itu.

Hal ini karena Allah SWT sendiri tidak membagi zakatharta

kepada delapan golongan dengan masing-masing mendapatkan

seperdelapan bagian. Namun (dalam ayat tersebut) Allah SWT

menjelaskan bahwa zakat tidak akan diberikan kepada selain dari

delapan golongan tersebut. Jika demikian halnya 
-sebagaimana 

telah

kami jelaskan sebelumnya- maka dapat diketahui bahwa golongan

'"' Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Zakat tidak halal bagi orang kaya dan orang yang memiliki fisik
sehat." (3 I 42, no. 652).

t238 Lihat Fath Al Qadir karya Asy-syaukani (21372).
r23e Disebutkan oleh As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (41222).
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yang mendapatkan bagian zakat tersebut diberi sesuai dengan ijtihad
orang yang memberinya. Dan jika demikian halnya, mengingat pula
balrwa amil zakat mendapatkan bagian dalj. zakat tersebut karena
kerjanya, bukan karena kebutuhan yang akan terpenuhi melalui
pemberian, maka dapat diketatrui batrwa besarnya bagian yang
diberikan kepada amil tersebut kembali kepada kadar pekerjaannya
dalam mengambil dan menyalurkan zakatini. yaitu, nilai yang berhak
ia dapatkan sebagai ganti dari pekerjaannya yang tidak akan hilang
karena suafu pemberian, namun karena mengrurdurkan diri.

Adapun yang dimaksud dengan ,,para muallaf yang dibujuk
hatinya", adalah mereka yang hatinya terpikat kepada Islam namun
belum berhak mendapatkan pertolongan. Tujuannya adalatr
memperbaiki hubungan dengan dirinya dan keluarganya. seperti Abu
Su$an bin Harb, Uyainah bin Badr, Al Aqra bin Habis, dan para
pembesar kabilah lainnya yang seperti mereka.

Hal semakna dengan pendapat kami tersebut terdapat dalam
riwayat berikut:

16903. Muhammad bin sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:
Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan
kepadaku dari ayahnya,_ dari Ibnu Abbas, tentang firman
Allah swr, ';4;i {tflt "para muailaf yang dibujuk
hatinya," batlwa mereka adalatr orang-orang yang datang
menemui Rasulullatr SAW. Ketika itu mereka telah masuk
Islam, dan Rasulullah SAW memberikan bagian zakat
kepada mereka. Mereka pun mendapatkan kebaikan dari

bagian zakat tersebut. Mereka berkata, ..Ini agama yang
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baik." Namun jika mereka tidak diberi maka mereka akan

mencela dan meninggalkannya. 
l2a0

16904. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami: Ia berkata:

Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Yahya bin Abu Katsir, battwa para muallaf

yang dibujuk hatinya dari bani Umayyah; Abu Suffan bin

Harb, dari bani Makbzum; Al Harits bin Hisyam,

Abdunahman bin Yarbu'; dari bani Jamh; Safiran bin

Umayyatr, dari bani Amir bin Lu'ai; Suhail bin Amr dan

Huwaithib bin Abdul lJzza; dari bani Asad bin Abdul uzz-a;

Hakim bin Hizam, dari bani Hasyim; Suffan bin Al Harits

bin Abdul Muththalib, dari bani Fuzaratr; uyainatr bin Hishn

bin Badr, dari bani Tamim; Al Aqra bin Hubais, dari bani

Nashr; Malik bin Auf, dari bani Sulaim; Al Abbas bin

Mirdas, dan dari bani Tsaqif; Al Alabin Haritsah. Nabi sAw

. memberi masing-masing seratus ekor unta betina. Kecuali

Abdurrahman bin Yarbu dan Huthaib bin Abdul uzza,

masing-masing diberi lima puluh unta betina'r2al

16905. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Tsaur

menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Az'Ztjfui, ia

berkata: Shafivan bin Umalryah berkatq "Rasulullah sAw

memberiku, padahal beliau orang yang paling aku benci'

r2a0 Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (41223), dan ia

menyandarkan riwayat ini kepada Ibnu Mardawaih dari Ibnu Abbas.
r'4' Disebutkan oleh e6aurrazzat< dalam tafsirnya Qll57),Ibnu Abu Hatim dalam

tafsirnya (6t1822,1823), dan Al Qurthubi dalam tafsirnya(81179)'
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Beliau terus memberiku hingga beliau menjadi orang yang

paling aku cintai."l2a2

16906. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, ia berkata "Orang yang hatinya direngkuh melalui

pemberian adalatr Uyainah bin Badr dan para

pengikutnya."l2a3

16907. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abd Ash-

Shamad bin AM Al Warits menceritakan kepada kami dari

Hammad bin Salamah, dari Yunus, dari Al Hasan, tentang

firman Allah swr, 'e;it&:$"Para muallafyang dibuiuk

hatinya," bahwa maksudnya adalah mereka yang dibujuk

untuk masuk Islam."I2e

16908. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: 'Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, "Orang-orang yang dibujuk

hatinya untuk masuk Islam adalah orang-orang Arab dan

yang lain. Nabi SAW memberi mereka (bagian dari zakat)

agar mereka beriman."l245

16909. Ahmad bin Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Atrmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'qil bin

r2a2 Diriwayatkan Oleh Ahmad dalam musnadnya (61465) dan Abdurrazzak dalam

tafsirnya (21157).
t2a3 Disebutkan oleh Mujatrid dalam tafsimya (hal. 371).
12{ Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611823) dan As-Suyuthi dalan Ad'Durr Al

Mantsur (4D23). Namtm keduanya menyebutkan dalam riwayat mereka, "Yaitu
orang-orang yang masuk Islart."

1245 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611323).
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Ubaidillah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

bertanya kepada Az-Zvhi tentang firman Allah SWT,

'e;i {&,fi"Para nuallaf vang dibuiuk hatinva." Ia lalu

berkata, *Yaifu orang Yatrudi atau Nasrani yang masuk

Islam." Aku kembali bertanya, "Meskipun ia kaya?" Az-

Ztthimenjawab, "Ya, meskipun ia kaya."l2a6

16910. AI Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'qil bin Ubaidillah

Al Jazai menceritakan kepada kami dari Az-Ztil:r:i, tentang

firman Allah swr, 'f#it {&5t "Para muallaf yang

dibujuk hatinya," ia berkata" "Yaitu Yahudi atau Nasrani

(yang masuk Islam)."l2a7

Para ulama berbeda pendapat tentang masih adanya golongan

muallaf yang dibujuk hatinya pada saat ini. Apakah seseorang yang

baru masuk Islam 
-pada 

masa kini- masih berhak mendapatkan

bagian dari harta zakat?

Sebagian ulama berpendapat batrwa kini golongaamuallaf inr

telatr dihapus, maka mereka tidak mendapatkan bagian dari harta

zakat, kecuali mereka yang memang membutuhkannya, atau jihad di

jalan Allatr SWT, atau amil (petugas) zakat tersebut. Sebagaimana

disebutkan pada riwayat-riwayat berikut ini:

16911. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari Al Hasan,

tentang firman Allah SwT, ;${rtSXS "Para muallafyang

126 Disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Waiiz (3/49) dan Abu
Hayyan dalarnAl Bahr Al Muhith(51444).

1247 lbid.
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dibujuk hatinya," ia berkata, "Golongan muallaf yang

dibujuk hatinya kini sudah tidak ada."r2a8

16912. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan

kepada kami dari Jabir, dari Amir, ia berkata: "Kini golongan

muallaf yang dibujt* hatinya sudah tidak ada. Mereka hanya

ada pada masa Rasulullah SAW."l24e

16913. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin

Yahya menceritakan kepada kami dari Hibban bin Abu

Jabbal, ia berkata: Umar bin Al Khaththab berkata, ketika

Uyainah bin Hishn datang kepadanya (meminta harta

z*lkat), "jiK$ ',ti Jj rrrfi {7 o!,-Ki n tlfr'oo,
Katalunlah, 'Kebenaran itu datangnya dari Tulqrunu; uaka
barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman,

dan barangsiopa yang ingin (lufir) biarlah ia kafir'." (Qs. Al
Kalrfi [8]: 29) Maksudnyq kini golongan muallaf yang

dibujuk hatinya sudah tidak ada lagi.r250

16914. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mubarak

menceritakan kepada kami dari Al Hasan, ia berkata, *Kini

golongan muallafyang dibujuk hatinya sudah tidak ada."r25r

r2at Disebutkan oleh Ibnu Athilryatr dalamAl Baltr Al Muhith(3/49).
r2ae 16ro Abu Hatim dalam tafsirnya(6llE22).
1250 Disebutkan oleh Al Mawardi dalamAn-Nukatwa Al UyttnQl3T6).
r25r Disebutkan oleh Ibmu Athiyyatr dalam Al Muharrar Al Wajiz Qta\.
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16915. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Israil, dari Jabir, dari Amir, ia

berkata, "Golongan muallaf yartg dibujuk hatinya hanya ada

pada masa Rasulullah SAW. Setelatr Abu Bakar menjadi

khalifah, bujukan itu sudah tidak ada Lagi.-tzsz

Ulama lainnya berpendapat bahwa golongan muallaf yang

dibujuk hatinya selalu ada pada setiap masa, dan mereka berhak

mendapatkan bagian dari harta zakat. Sebagaimana disebutkan dalam

riwayat-riwayat berikut ini:

16916. Ahmad bin Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil

menceritakan kepada kami dari Jabir, dari Abu Ja'far, ia

berkata, "Golongan muallaf yarrg dibujuk hatinya masih ada

sampai saat ini."1253

169L7. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Israil, dari Jabir, dari Abu

Ja'far, dengan riwayat yang sama seperti riwayat

sebelumnya.

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar menurutku

adalah, Allah SWT menjadikan zakatuntuk dua kepentingan:

Pertama, menutupi kebutuhan kaum muslim.

Kedua, membantu dan menguatkan agama Islam.

Jadi, segala sesuatu yang dapat membantu dan mengokohkan

Islam, berhak mendapatkan zakat, baik ia kaya maupun miskin,

karena dalam konteks ini pemberian tidak dilandasi karena butuh

Disebutkan oleh Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(611822).
rbid.

1252

tz53
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terhadap hafia zal<at tersebut, ruLmun urituk membantu perkembangan

Islam. Sama halnya dengan mereka yang diberi zakat untuk berjihad

di jalan Allah SWT, baik yang kaya maupun yang miskin, mereka

berhak mendapatkarurya untuk keperluan perang, bukan karena butuh

(secara pribadi) terhadap harta tersebut. Demikian pula halnya dengan

golongan muallaf yang dibujuk hatinya, baik ia kaya maupun miskin.

Tujuannya adalah kebaikan agama Islam dan mendapatkan dukungan

dari orang tersebut. Nabi SAW memberi golongan muallaf setelah

Allah SWT menaklukkan untuk beliau banyak tempat, Islam

menyebar dan pemeluknya kuat. Sehingga, tidak ada alasan bagi

seseorang untuk mengatakan bahwa golongan muallaf l,rni tidak lagi

berhak mendapatkan zakat karena jumlatr umat Islam telah banyak.

Padahal Rasulullah SAW memberi mereka bagian zakat pada saat

kondisi umat sama seperti itu.

Ulama tafsir berbeda pendapat tentang makna firman Allah
SwT, V6j Ji'Untuk (memerdekakan) budak"

Jumhur ulama berpendapat batrwa maksudnya adalatr budak

nulratab. Mereka berhak mendapatkan zakat unttrk memerdekakan

diri mereka. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut

ini:

16918. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, dari Al Hasan bin

Dinar, dari Al Husain, ia berkata, "Seorang budak mukatab

berdiri ketika Abu Musa Al Asy'ari sedang berkhutbah pada

hari Jum'at. Budak itu berkata kepadanya, 'Wahai Amirul
Mukminin, anjurkanlatr orang-orang untuk (membantu)

memerdekakanku'. Abu Musa pun melakukan hal tersebut.

Orang-orang pun memberikan kain serban, sanrng (yaifu
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pakaian bagian bawatr), dan cincin. Hingga mereka

melemparkan harta dalam jumlah yang banyak. Ketika Abu

Musa melihat barang-barang yang dilemparkan tersebut, ia

berkata, 'Kumpulkanlah'. Barang-barang itu pun

dikumpulkan, kemudian diperintahkan unttrk dljual. Budak

tersebut lalu menebus dirinya kepada tuannya, kemudian

budak itu juga diberi sisany4 dan ia tidak

mengembalikannya kepada orang-orang yang memberinya'

Abu Musa berkata, 'sesungguhnya budak (yang ingin

menebusdirinya)berhakmendapatkarrzal<at'."1254

16919. Ahmad bin Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'qi1 bin

Ubaidillah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

pernah bertanya kepada Az-zvhitentang firman Allah swT,

g6j Ji "tlntuk (memerdekntran) budak," ia menjawab,

"yaitu budak mupatab (yang ingin menebus dirinya dari

fuannya).'125s

16920. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepadaku, ia berkata: Ibnu Z'aid metgatakan

tentang firman Allah SWT, g6i Ji "(Jntuk

(memerdekakan) budak," maksudnya adalah budak

mukatab.l2s6

r2so Kami belum mendapati atsar detganlafazh ini pada referensi kami.

Ibnu Katsir menyandarkan riwayat ini kepada Abu Musa dalam tafsirnya

(71222), ia berkata, ,'sesungguhnya mereka adalah budak-budak yang hendak

menebus diri mereka."
Diriwayatkan pula dari Abu Musa Al Asy',ari lafaztr yang serupl dengannya'

t't ibnu Atu Hatim dalam tafsirnya (6llS23) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-

Tanzil (3170).
1256 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(611823).
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16921. Ibnu waki menceritakan kepada karni, ia berkata: sahl bin
Yusuf menceritakan kepada kami dari Arnr, dari Al Hasan,

tentang firman Allah SWT, V6)1 Jj ,,(Jntuk

(memerdelcakan) budak," ia berkata" "Mereka adalah budak
mulratab."1257

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, ..Budak boleh
mendapatk an z,akat untuk memerdekakan dirinya.,'1258

Abu Ja'far berkata: Menunrt kami, pendapat yang benar
adalatr yang mengatakan bahwa maksudnya adalah budak mukatab,
karena dalil-dalil yang ada menunjukkan maksud tersebut secara

ijma'. Alasannya, Allah SWT mejadikan zakat sebagai sebuatr

kewajiban yang hanrs dikeluarkan (oleh mereka yang telatr wajib
zal<at) dari hartanyq dan tidak ada manfaat duniawi atau bayaran yang
kembali kepada orang tersebut. sedangkan orang yang memerdekakan

budak akan mendapatkan manfaat yang sifatnya kembali kepada
dirinya, y aitv w ala (loyalitas) budak tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan tt;t$i "orang-orang yang
berutang!' yaitu orang-orang yang berutang tidak untuk.bennaksiat
kepada Allah swr, dan tidak memiliki sesuatu yang dapat digunakan
unttrk membayar zakat tersebut. Hal yang sama dikatakan oleh ulama
tafsir, sebagaimana dalam riwayat berikut ini:

16922. Ahmad bin Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan
menceritakan kepada kami dari Utsman bin Al Aswad, dari
Mujahid, ia berkata, "Maksud lafazlr. 'orong yang berutang,
adalah orang yang rumaturya terbakar, atau terkena banjr,

1257 Disebutkan oleh Al Baghawi dalan Ma'alim At-Tanzil (3/70).
t25t Disebutkan oleh Abu Hayy.n dalamAt Bahr Al Muhith'(S/444).
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hingga barang miliknya habis, maka ia harus berutang untuk

memenuhi tanggungannya. Orang seperti ini termasuk

golongan orang yang berutanu3r25e

16923. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdwtazzak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-

Tsauri mengabarkan kepada kami dari Utsman bin Al

Aswad, dari Mujahid, tentang firman Atlah SWT, |ryr$|
"Orang-orang yang berutang," ia berkata, "Yaitu orang yang

terbakar rumatrnya atau dilanda banjir, sehingga seluruh

hartanya habis, maka ia harus berutang untuk memenuhi

kebutuhanny u3t2!o

16924. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil

menceritakan kepada kami dari Jabir, dari Abu Ja'far, ia

berkata, "Lafazh |rytg| artinya adalatr orang yang

berutang tanpa berlebih-lebihan. Dalam hal ini, Imam hants

menebus utang mereka dari dana baitul *u1.:r1251

16925. ...ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ma'qil bin Ubaidillah menceritakan kepada kami, ia

berkata: Aku pernah bertanya kepada Az-hthri tentang

lafazh |t AU "orang-orang yang berutang," ia lalu

berkata, "Yaitu orang-orang yang memiliki utang.ul262

r25e Disebutkan oleh Suffan Ats-Tsauri dalam tafsirnya (hal. 127) dan Abu Ja'far

An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Qur'an (21225).
1260 Disebutkan oleh Abdurrazzak dalam tafsirnya Qllss),Ibnu Abu Hatim dalam

tafsirnya (611825), dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Qur'an Q1225).
1261 16ro Abu Hatim dengan sanadnya yang terdapat dalam tafsirnya (611824).

Namun dalam riwayatrya ia berkata, "orang-orang yang berutang bukan untuk

kerusakan." Disebutkan juga oleh Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani Al

Qur'anQD25).
'262 Disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam Fath Al Qadir (hal. 713).
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16926. ...ia berkata: Ma'qil menceritakan kepada kami dari Abdul

Karim, ia berkata: Pembantu Umar bin Abdul Aziz yang

telah bekerja kepadanya selama dua puluh tahun

menceritakan kepadaku: Umar bin Abdul Aziz

memerintahkan agar orang-orang yang memiliki utang diberi.

Ahmad berkata, "Menurutku, pemberian tersebut berasal dari

harta zakat."r263

16927. ...ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Sufuan menceritakan kepada kami dari Jabir, dari

Abu Ja'far, ia berkata, "LafazhitFV 'Orang-orang

yang berutang', maksudnya adalatr mereka yang memiliki

utang, namun tidak berlebihan dalarn utangnya.l2fl

16928. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, ia berkata, "lafazh l4rSV
maksudnya adalatr orang-orang yang terlilit utang bukan

karena sikap berlebih-lebihan, mubadzir, atau untuk

kerusakan."l265

16929. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang ayat,'u4r,Af "orrng-orang yang berutang," bahwa

maksudnya aaaiatr orarig yang memiliki utang.r266

1263 Krnl belum menemukan riwayat ini pada referensi kami.
r2n Disebutkan oleh As-suyuthi dalanAd-Durr Al Mantsur (41225).
1265 Disebutkan oleh An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Qur'an(3D25).t765. Disebutkan oleh Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611825) dan As-Suyuthi

dalam Ad-Durr Al Mantsur (4D25).
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16930. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya bin

Yaman menceritakan kepada kami dari Utsman bin Al
Aswad, dari Mujahid, tentang firrran Allatl SWT, |t 95
"Orang-orang yang berutang," ia berkata, "Maksudnya

adalah mereka yang ditimpa musibah banjir dan kebakaran

yang menghabiskan hartanya, sehingga mereka harus

berutang untuk memenuhi tanggungann ya."|"'

16931. ...ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari Sufuan,

dari Jabir, dari Abu Ja'far, ia berkata, "Maksudnya adalah

orang yang berutang dan tidak bertujuan merusak (berbuat

maksiat)."1258

16932. ...ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari Israil, dari

Jabir, dari Abu Ja'far, Ia berkata, "Al gharimun adalah orang

yang berutang dengan tujuan tidak merusak (berbuat

maksiat), maka Imam sebaiknya memberikan bagian
- 

mereka."1259

16933. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayalrku

menceritakan kepadaku dari Suffan, dari Utsman bin Al
Aswad, dari Mujahid, batrwa mereka adalah orang-orang

yang terbebani beban utang yang tidak menggunakannya

untuk tujuan merusak (maksiat) atau pemborosan.

Berdasarkan ayat ini, Allah menetapkan bagian mereka. 
I 270

;{ ,# Jj "(Jntuk jalan Allah," maksudnya adalatr

nafkah yang bertujuan menolong agama Allah dan apa-apa

1267 Taklu'ij hadits ini telah disebutkan sebelumnya.t26t Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (96/1824).t26e Disebutkan oleh As-suyuthi dalarn Ad-Durr Al Mantsur (41225).t270 Lihat At Jami' li Ahkam Al Qur'ankarya Al Qurthubi (8/183).
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yang menyokong prosesnya serta syariat-Nya, yang telah Dia

syariatkan atas hamba-hamba-Nya, yaitu dengan memerangi

musuh-musuhnya, berperang melawan orang-orang kafir.

Hal senada juga diungkapkan oleh ulama tafsir, sebagaimana

telah dijelaskan. Riwayat yang menjelaskan demikian adalah:

16934. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman Allah, ;i W J; "(Jntuk jalan Allah," ia

berkata, "Maksudnya adalah mereka yang berperang di jalan

411u1r.rrl27l

16935. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Suffan, dart Zatd bin Aslam,

dari Atha bin Yasar, ia berkata: Nabi SAW bersabda,

"sedekah Qakat) tidak halal untuk orang kaya, kecuali ada

padanya lima perkara, yaitu (1) belreria untuk menyalurkan

zakat, (2) Seorang kaya yang membelinya dengan hartanya,

(3) berjuang di jalan Allah, (4) ibnu sabil (musaJir yang

kehrangan bekal), dan (5) memiliki tetangga (yang miskin)

kcmudian ia memberi zakat kepada orang tersebut, lalu

tetangganya (yang miskin) menerimanya dan

m en gha di ahkanny a ke p a danya.rz7 
2

16936. ...ia berkata: Ayahku menceritakpn kepadaku dari Ibnu Abu

Laila, dari Athiyyah, dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi

SAW, beliau bersabda, "Zakat itu tidak halal kcpada orang

Iraya kecuali tiga orang, yaitu orang yang berperang di ialan

r27r Disebutkan oleh Abu Hatim dalam tafsirnya (611825).
r22 Diriwayatkan oleh Abu Daud dala6 pembatrasan tentang z^kat (1635) dan Ibnu

Majatr dalam pembahasan tentang zakat, (1842).

-
Z
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Allah, Ibnu sabil, dan orang yang meniliki tetangga (miskin)
lrcmudian ia memberi zakat kepadanya, lalu tetangganya

tersebut menerimanya dan menghadiahlcannya

lcepadanya."1273

b?\ $11 "Dan untuk merelca yang sedang dalam
perjalanan," maksudnya adalatr musafir yang melewati satu

negeri dan negeri lain. Sedangfian as-sabil adalah jalar..

Pendapat lain menyebutkan bahwa setiap pengembara

memiliki Ibnu sabil yang senantiasa melayani dan menemaninya.

Sebagaimana pemyataan seorang penyair berikut ini:

€.rn,'#$ +'of j\ q) d" y ;t iy.t 6

"Alat adalah seorang anak perang yang dididik oleh orangtuaht.

Sampai aht beruban dan ibulu sudah lanjut usia.ur21A

Demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang Arab, mereka

menyebut orang yang senantiasa dan terus-menerus menekuni sesuafu

dengan istilatr ibnuhu (anaknya).

Hal senada juga diungkapkan oleh para ulama tafsir. Riwayat
yang menjelaskan demikian adalatr:

Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya(3/13) dan Al Hndi dalam Kanz
Al Ummal (16504).
Bait ini karya Ath-Thurmah bin Hakim bin Al Hakarn, wafat tahun 125 W743
M. Ia lahir dan besar di Syam. Ia salah satu penyair terkemuka yang sering
menggunakan sindiran dalam syairnya.
Bait ini terdapat dalam qasidah-nya yang panjang. Urutan syair setelah syair
tersebut adalah:

*)q't'i\i*tvt gtiz;;w li gf ';i

lz73

1274

L-

Lthat Al Mausu'ah Asy-Syi'riyyah li Al Majma' Ats-Tsaqafi, karya Abu Thibbi.
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16937. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an menceritakan

kepada kami dari Jabir, dari Abu Ja'far, dia berkata, tentang

ibnu sabil, yaitu orang yang senantiasa mela}ukan perjalanan

melewati satu wilayah ke wilayatr lain.1275

16938. Ahmad bin Ishak menceritakan kepada kami, Abu Ahmad

menceritakan kepada kami, Mandal menceritakan kepada

kami dari Laits, dari Mujahid, tentang firman Allah, dft
J;3J\ "Dan untuk mereka yang sedang dalam perialanan,"

ia berkata" "Ibnu saDil memiliki bagian zakat walaupun ia

kaya dengan syarat harta tersebut terhenti pada diriny^.nt276

16939. Ahmad menceritakan kepada karli, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mi'qal bin Ubaidillatr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya kepada

Az-Zuhri tentang ibnu sabil, lalu ia berkata, "Seorang i6nz

sabil datang menjumpaiku, sedangkan ia sangat

membutuhkan bantuan." Aku lalu berkata kepadanya,

"(Engkau memberikannya) walaupun ia orang kayd?" Ia

menjawab, "Ya, walaupun ia orang kaya."t277

16940. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadalu tentang firman Attah, ySl $.f:

r27s 15oo Abu Hatim dalam tafsirnya (6/1825).
1276 Ibnu Al Jauzi dzlamZadAl Masir (3/45E).
1277 Kami tidak menemukan hadits ini. Namun pertanyaan itu berkaitan dengan

orang-orang yang banr masuk Islarr, sebagaimana disebutkan dalam lI
Muharrar Al Wajiz (3/49'1.
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"Dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan,"

maksudnya adalah tamu yang memiliki bagian ,okat.r278

16941. Ytrnus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

memberitatnrkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman Allah, ,L1fi dS "Oon untuk mereka yang

sedang dalam perjalanan," maksudnya adalah musafir -
baik ia kaya maupun miskin- yang kehabisan bekal,

kehilangan bekal, tertimpa sesuatu, atau tidak memiliki apa-

apa. Ia berhak mendapatkan hakrya.l2Te

16942. Ahmad menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu Ahmad

memberitatnrkan kepada kami, ia berkata: Hasyim

menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahak,

ia berkata tentang orang kaya yang melakukan perjalanan

jautr, kemudian di tengatr perjalanannya ia membutuhkan

bantuan.

Ia berkata, "Kebutuhannya diambil dari zakat.'1280

16943. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada karni dari Su$an, dari Jabir, dari Abu

Ja'far, dia berkata, tentang ibnu sabil,'Maksudnya adalah

omng yang melewati satu tempat ke tempat lain.'1281

r2il lbnu Athiyah dalan Al Maharro Al Wajiz (1D43), dalam tafsirnya (surah Al
_ Baqara[ ayat 177) dan Abu Halyan dalam Al Bahr Muhith (51445).

r2D Abu Hayyan menyebutkannya tanpa sanad dalam At Battr Al Muhith (5t445),
dengan lafadl "Kebanyakan ulama mengatakan bahwa malcsud ayat tersebut
adalah musafir yang kehabisan bekal, walaupun ia mempunyai harta di
negerinya."

r2P As-Suyuthi dalarn Ad-hm Al Mantsur (414225), kemudian ia menisbatkan
periwayatannya dalam karyanya kepada Ibnu Abu Syaibah dari Adh-Dhahhak.

r2tt Abu Hatim dalam tafsirnya (6t1825).
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Firman Allah, 4f G'\A'j "sebagai suatu kctetapan yang

diwajibkan Allah," maksudnya adalatr membagikan bagian zakit
mereka, dan ia mewajibkannya kepada orang-orang kaya untuk

diberikan kepada golongan tersebut, dan Allah Matra Mengetatrui

tentang kemaslahatan yang terbaik untuk makhluk-Nya ketika Dia
mewajibkan z,akat tersebut bagi mereka. Tidak ada satu pun yang

tersembunyi dari-Nya. Ketetapan wajib zakat yang telah Dia tetapkan

pasti mengandung kemaslatratan dan tidak ada cela sedikit pun dalam

pengaturan-Nya.

Para ulama berbeda pandapat tentang cara pembagian zakat
yang disebutkan oleh Allah dalam ayat tersebut, apakah dibagikan

langsung kepada delapan golongan yang disebutkan? Atau amil-nya
yang menerimanya dan orang yang mewakili mereka untuk

membagikannya, memberikan bagian z.akat mereka kepada orang

yang dikehendakinya dari delapan golongan tersebut?

Mayoritas ulama berpendapat, 'Amil zakat yang

membagikannya, dan ia berhak memberikannya kepada orang yang

berhak dari delapan golongan tersebut sesuai dengan kehendaknya.

Penyebutan delapan golongan dalam ayat itu merupakan bentuk

pemberitahuan dari Allah kepada hamba-hamba-Nya bahwa

pembagian zakattidak keluar dari delapan golongan tersebut dan tidak

wajib membagikannya kepada mereka secara keselurtfian,

sebagaimana dikatakan oleh mereka.

Pendapat yang sama diungkapkan juga oleh riwayat berikut:

16944. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun

menceritakan kepada kami dari Al Hajjaj bin Artha'ah, dari

Al Minhal bin Amr, dari Zin bin Hubaisy, dari Hudzaifatr,

tentang firman Allah, (*rtil; 4SAV ,f;4&i3i(31
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(ri6 "srtungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-

or ang fakir, or ang-or ang miskin, pengurus -pengurus zakat, "
ia berkata, "Jika kamu menghendaki maka berikanlah zakat

kepada satu golongan, dua (golongan), atau tiga

(golongan)." 1282

16945. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al Hajjaj, dari Al

Minhal, dar- Zin, dari Hudzaifah, ia berkata, "Jika engkau

memberikannya kepada satu golongan, maka apa yang

engkau lakukan itu sah."l283

16946. ....ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Laits, dari

Athq dari Umar, tentang firman Allah, ;GJIL U33i (3L

W 6yrAt; 6rAV "sesungguhnva zakat-zakat itu,

hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin,

pengurus-pengurus zakat," ia berkata, "Golongan mana saja

engkau berikan, maka apa yang engkau lakukan itu sah."1284

16947. Ibnu Numair menceritakan kepada kami dari Abdul

Muththalib, dari Atha, tentang firman Allah, iiSAl 6L

W',4t.j3\i e<,A\3 ;GiL " s e sungguhnya zatrat -zatrat

itu, hanyalah untuk orang-orang fokir, orang-orang miskin,

pengurus-pengurus zakat," ia berkata, "Jika engkau

memberikannya pada satu golongan dari delapan golongan

tersebut, maka apa yang engkau lakukan itu benar dan

mendapatkan pahala. Andai engkau melihat seorang ahli bait

r2E2 Al Baghawi menyebutkan makna hadits ini dalam Ma'alim At-Tanzil (3171)

tanpa menyeb ttkan s on a d-ny a.
1283 Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalarr, Sunan-nya (717).
1281 Al Baghawi menyebutkan makna hadits ini dalar1. Ma'alim At-Tanzil (3171),

yang berasal dari Umar dan lainnya.
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dari kaum muslim yang fakir dan terpelihara kesuciannyq

kemudian engkau menghalangi mereka untuk tidak

mendapatkanzakatnya, maka hal itu lebih aku sukai.ul285

16948. Jarir memberitahukan kepada kami dari Atha, dari Said bin

Jubair, tentans ftmart-otl*,#:i W#f Fl. ) zi(z ,7",1 i '&:fiw'4*J\tb5# J; qsr, v6j ij -&* ifi:fi w t*,str;'j"fl\-i| filyA\ {5 itrt "sesungguhnya zakot-zakat itu, hanyalah

untuk orang-orang fakir, orang-orang rniskin, pengurus-

pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk

(memerdelrakan) budalc, orang-orang yang berutang, untuk

jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam

perjalanan, " maksudnya adalah, engkau memberikan z:rkat

kepada salah satu dari golongan yang disebutkan tadi, maka

apa yang engkau lakukan itu sah.l286

16949. ...ia berkata: Imran bin Uyainatr menceritakan kepada kami

dari Atha, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dengan

menyebutkan redaksi yang serupa dengannya.

16950. ...ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah,

dari Ibratrim, tentang firman Allah, ;;r5I Uii)\ (3\

W 6yrfii; ,6Ctti "sesungguhnya zakat-zakat itu,

hanyalah untuk orang-orang .fokir, orang-orang miskin,

pengurus-pengurus zakat," ia berkata, "Demikianlah yang

aku lalcukan, yaitu salah satu golongan dari mereka engkau

berikan, maka apa yang engkau lakukan itu sah."l287

t28s Lrhat Ahkam At @rr' n karya Jashshash (4 13 44).t2E6 Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalamsunan-nya(718).
tzE, Ibid

-@I
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16951. ...ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari

Syu'batr, dari Al Hakam, dari Ibrahim, tentang firman Allah,

W',*"Llit 6:3ft ;(A*iif 6L "sesungguhnya

zalcat-zaknt itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orans'

orang misHn, pengurus-pengurus zakat, " maksudnya adalah,

golongan mana saja engkau berikan zakaurrya, maka hal itu

sah.l288

16952. ...ia berkata: Ayatrku menceritakan kepada kami dari Sufran,

dari Atha bin As-Saa'ib, dari Sa'id, bin Jubair, ia berkata,

"Apabila engkau memberikannya kepada salatr satu golongan

yang Allatr sebutkan, maka hal itu ,u1r.r:128e

16953. ...ia berkata: Ayatrku menceritakan kepada kami dari Abu

Bakar Ar-Razi, dari Ar-Rabi bin Anas, dari Abu Al Aliyah,

ia berkata, "Apabila engkau memberikannya kepada salatt

satu golongan yang Allah sebutkan, maka hal itu ,r1r.,12e0

16954: ...ia berkata: Khalid bin Hayyan Abu Yazid menceritakan

kepada kami dari Ja'far bin Yarqan, dari Maimun bin Mihran,

ia berkata, tentang firman AllalL ,T;3L Uiitl (ly

W 'Al*131; 614l; "sesungguhnya zakat-zakat itu,

r2tt Karni tidak mengetahui atsar dengan lafazh ini, namun Al Baghawi
menyebutkan maknanya dalam Ma'alim At-Tonzil, (3171), dengan sanad yang
berasal dari Umar, Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Atha, Suffan, Ats-Tsauri, dan

Ibratrim. Hal senada juga diungkapkan oleh Al Jashshash dalarn Ahkan Al
Qur'an, (41344), ia berkata, "Pendapat ini diungkapkan oleh (Imar, Hudzaifab"
Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair Al Hasan, An-Nalila'i, Atha, dan Umar bin Abdul
Aaz. Hal senada juga dikatakan oleh Ats-Tsauri serta Abu Ubaid, dan mereka

semua berpendapat bahwa zakat boleh diberikan kepada satu golongan saja dari
delapan golongan yang disebutkan, dan boleh juga diberikan kepada satu orang
saja. Lihat pembahasan masalah in dalam Al Mughni Q1668), Ashal Al Madarik
( l/4 I 0), Bidayah Al M$tahid (l D32), dar 8r& Fath Al Qadir (21265).

rz', Ibid
'* Ibid.
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hanyalah untuk orang-orang fakir, orang'orang miskin,

pengurus-pengurus zalut," ia berkata' "Apabila engkau

hanya memberikan salatr satu dari mereka' maka apa yang

engkau lakukan itu sah."l2el

16955. ...ia berkata: Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada

kami dari Mas'ud, dari Atha, dari Sa'id bin Jubair, tentang

firman Allah, 'AD;\l aS,3\j ;GAL 633ti 6y
(r{o "srtungguhnya zalat-zakat itu, hanyalah untuk orang'

orang fakir, or ang-or ang miskin, pengurus -pengurus zalcat, "

ia berkata, ser{ku lebih tatru tentang orang yang berhak di

antara mereka."l292

16956. ...ia berkata: Hafsh menceritakan kepada kami dari Laits,

dari Atha, dari Umar, bahwa ia mengambil bagian zakat dan

memberikannya kepada satu golongan saja.l2e3

Sebagian ulama mutaldtirin berpendapat "Apabila seorang

pengurus harta diberikan kewenangan untuk mengatur

pembagian zakat, maka ia hendaknya membagikannya

kepada keenam golongan tersebut, karena orang-orang

mualtaf di sekitar mereka telatr berpaling dan bagian amil

zakat terhapus, sebab ia yang menggantikan posisinya, dan

mereka juga berpendapat batrwa ia hendaknya tidak

memberikan z.akat kepada setiap golongan yang berhak

kurang dari tiga orang."rze4

,?et lbid,
t sz Lihat makna hadits dan disertai sanad yang disandarkan kepada Al Qurthubi

dalamAl Jami'li Ahkan Al Qur'an (8/168).
r2$ 41 Baghawi menyebutkan mutoa hadits ini dalam Ma'alin At-Tanzil (3171) dn

Ahkam Al Qur'an karya Jashshash(484$.
L2e4 Pendapat ini berasal dari Ibnu Hazrrr Azh-Zhahiri, ia berkata, "Orang yang

membagikan zakat hartanya kepada enam bagian, sebagaimana telah kami
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Mereka juga berpendapat, "Apabila pengurusan zakat itu

dikelola oleh seorang Imam, maka ia wajib membagikannya

kepada tujuh golongan, dan ia tidak boleh membagikannya

kepada selain mereka.' 1295

rr{lc

i*l*j$ fj'; 6j6j'dlt t';$ 6,5i W
rfir;'u.Li-irrj<AriAUljl\Uf.'H

fi AraL'# ;fi Jr:i'o;,9'u-5G'K,
"Di ontara rnqel<a (orartg-orong nnrnofik) ada ymg

mrlny akiti Nobi ilmt mmgatolunr'Ndbi menrpercay ai
selrnuet apo yang didrrrtgafiJyo'. Kotal<artlah, 'Ia

nenper: coy oi serrua y ong b aik b agi l<mrru, ia b qinmt
lnpado Nlah, mernpacayoi orong-orarJg nrul<min, dmt

mmiadi ralunatbagi orurtg-orang yongbcrinmr di arfiara
l<onJtt'. Dan orcmg-or(mg yang nwryakiti Rastilullah iau

bagi mueb adzab ycrng pedih."

(Qs. At,Taubah [9]:61)

jelaskan sebelumnya. Dengan demikian, gugurlah bagian amil zakat dan
muallaf, serta tidak boleh memberikan zakat dari setiap golongan lebih dari tiga
orang kecuali terdapat kelebihannya, maka zakat tersebut dibagikan kepada
yang belum mendapatkan dan tidak dibenarkan memberi satu golongan dan
mengabaikan golongan yang lain, kecuali ia tidak menemukan orang lain. Lihat
Al Muhalla,(61146 dan 144).

rr5 Pendapat ini menrpakan pendapatAsy-Syaf i. Lil:rrtAl Majmu'(61219).
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Takwil fiman Allah SWT: 'i$i 'b;l{ 6-5i Pi
t{Fr, <r.%+ U$ l'\ tfr.'H ie'il 3 3X''l 6}FJ

' KntiJ( 'ty.$loi antara mereka [orang-orang munafikJ ada yang

menyakiti nabi dan mengatakan, "Nabi mempercayai semua apa

yang didengarnya" Katakanlah, t'Ia mempercayai semua yang baik

bagi kamu, ia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang

mukrnin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di

antara kamu.")

Abu Ja'far berkata: Allah menyebutkan dalam firman-Ny4
,.Di antara orang-orang munafik terdapat sekelompok orang yang

menyakiti Rasulullah SAW dan menjelek-jelekkan beliau, serta

mengatakan batrwa ia memiliki telinga yang mendengar, ia mendengar

dari setiap orang apa yang mereka katakan kemudian menerima dan

membenarkannya,'

perkataan mereka ini berasal dari lafaztr 'fil ,yt dair wazan

ii3 y*g bermakna" orang yang cepat mendengar dan menerima.

Contoh lainnya adalah ',i" i;$'$ yang artinya orang yang yakin

dengan apa yang diceritakan kepadanya. Asal katanya Vaitu lit ii 3i(

yang artinya mendengarkannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW,

lllur,f. C.ik |d.?nr osf t
"TidaHah Allah memperdengarkan sesuatu seperti ia

memperdengarkan tilawah Al Qur'an kepada Nabi'"r2e6

Juga perkataan Adi bin Zaid:

';:rii 
ytL-,, ,f ;i' oL. ''JiL'JP; 

LJuirt 6l

12% Diriwayatkan oleh Al Bulfiari ddam At-Tauhid (7482>, Muslim dalam Shalat

Mus alir Q32), dar. Ahmad dalart musnadn y a Q D7 l)'
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"Wahai hati yang berhujjah dengan senda-gurau, Sesungguhnya

lretertarilcanlat dalam senandung dan mendengarlcannya. "

Kemudian ia menyebutkan bahwa ayat ini turun berkaitan

dengan Nabtal bin Al Harits.r2eT

16957. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, ia berkata: Allah

menyebutkan kejelekan mereka, yaitu orang-orang munafik,

tatkala mereka menyakiti Nabi SAW, dengan firman-

Ny", it'i1 '; 6jF3'd11\r;si- 6,51 i# ,,Di antara

mereka (orang-orang munafik) ada yang menyakiti Nabi dan

mengatokan, 'Nabi mempercayai semua apa yang

didengarnya'." Orang yang mengucapkan perkataan itu,

yang disampaikan kepadaku, adalatr Nabtal bin Al Harits,

saudara bani Amr bin Auf. Selain itu, ayat ini berkaitan

dengan peristiwa tersebut.

Ibnu Ishak melanjutkan perkataannya, "Nabi mempercayai

semua yang didengarnya, dan siapa saja yang

menceritakannya sesuatu maka beliau akan dibenarkannya.

Oleh karena itu, Allah berfirman, 'H F ';'3 3,
"Katakanlah, 'fa mempercayai semua yang baik bagi

kamu'. " Maksudnya adalah, ia mendengarkan yang baik dan

membenarkannyu.""

Terdapat perbedaan qira'atpada firman Allah, Fi$ :i
'H "Katakanlah, 'Ia mempercayai ,"*uo yoig baik bagi

r2e7 16oo Asy-Syajari dalam kitab Amal l<aryanya (l/33) Ibnu Athiyyah dalam Al
.Muharrar Al Wajiz (3153), dan Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al Uyun
(3/377).n::n Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611826) dan Al Baghawi dalam Al
Ma' alim At-Tanzil (3 l7 3).
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lramu'," Qira'at initah yang masyhur.dikalangan ulamq

yaitu deng an meng-idhafah'kan tata irif kepada kata /L
yang artinya, ..Katakan kepada mereka wahai Mutrammad,

.Maksudnya adalahmendengar yang baik'baik, bukan yang

buruk-buruk'.u

Disebutkan dari Al Hasan Al Bashri, batrwa ia membacanya

dengan men-tanwin-kan ilif seningga kala E bermakaa

kebaikan baginya,r2e yang berarti, katakanlah wahai orang-

orangmunafik,siapadiantarakalianyangmendengarapa
yang kalian ucapkan dan membenarkannya. Jika Muhammad

memiliki sifat yang kalian sebutkan, dimana jika kalian

mendatanginya kemudian kalian mengingkari apa yang ia

ucapkan tentang kalian yaitu ketika kalian menyakitinya dan

menyebutkankeburukan-keburukankaliandania
mendengarkan kalian dan membenarkan kalian, itu lebih baik

bagi kalian dari pada ia mendustakan kalian dan tidak

menerima apa yang kalian ucapkan, lalu beliau mendustakan

mereka dan berliau berkata bahwa ucapan mereka itu tidak

diterima kecuali orang-orang mukmin, sebagaimana firman

Atlah Ta'ala, <)b$bLi ;t\fr "Ia beriman kepada

Allah, memper cayai orang-orang muhnin, "

Abu Ja'far berkata: Qira'at yang benar menurutku adalah

'H ;€';'3 $ arog* meng-udhafaft-kan tata i'i!r kepada kata

llt sedangkan meng-kasrah-kan kata jJ.r bermakna' katakanlah

,re Nafi membacanya i\f 7,,t, a.ng* men-suhtn-kan huruf dzal, seakan-akan

beliau memberatkannyaiigi Lati dhammah, kemudian men-suhtn-kanrtya.

Sebagian ulama men- diammah-kan 1*tf dzat-nya berdasarkan asal kata

kalimat terseb-ut. Namun Abu Ba[qr dalam sebuah riwayat Al A'masy

*.-Uu.*Vu Lif I .p munqwwan € ;t dengan me-rafa'-kawrya dan men-

tanwin-Y,atnya.titat-Uuiiah At Qira'at (hal' 319 dan 320)'
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Muhammad, bahwa mendengar yang baik-baik itu lebih baik bagimu,
dan bukan mendengar yang buruk-buruk.

Demikianlah yang diungkapkan oleh para ulama takwil,
sebagaimaan kami utarakan. Kemudian ia menyebutkan pendapat
yang sama:

16958. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr
bin Shalih menceritakan kepadaku, ia berkata: Muawiyatr
menceritakan lgep.adaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang
firman Anah, ,ir i 6]6j-dtllrltAOji;# ,,;
antara mereka (orang-orang munafik) ada yang menyaWti
Nabi dan mengatakan, 'Nabi mempercayai semua apa yang
didengarnya'," ia berkata, "Artinya adalatr, ia mendengar
dari setiap orang'."13m

16959. Bisyr bin Muawiyah menceritakan kepada kami, ia berkata:
Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id
mencerilakan kepada kami dari eatadah, tentang firman
Auah, i"; .; <rjfi, -dll't j;;6ji ll,;j 

,,Dr antara
mereka (orong-orang munafik) ada yang menyakiti Nabi dan
mengatakan, 'Nabi mempercoyai semua apa yang
didengarnya'," ia berkata, "Mereka (orang-orang mtrnafik)
berkata, 'sesungguhnya Muhammad mempercayai apa yang

didengamya dan tidak menyampaikan apa yang ia dengar
dari kami kecuali ia mempercayai apa yang dikatakan
kepadanyar.:rl3ol

l1i n* Abu Hatim dalan tafsimya (6/1827).
r30r Ibnu katsir dalam taftirnya 

'On2il, (emudian ia menisbatkan periwayatan
makna hadits ini kepada Qatadah, dia berkata, 'Hadits ini diriwayitkan slcrra
makn dari Ibnu Abbas, Mujahid dan eatadah.',
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16960. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Numair menceritakan kepada kami dari Wpr-aqa dari Ibnu

Najih, dari Mujafrid, tentang firman Allah, iX ,f 6jfi)
"Dan mengatakan, 'Nabi mempercayai semua apa yang

didengarnya', " ia berkata, uKami mengatakan sesuka kami,

kemudian kami bersumpah, dan ia membenarkan ucapan

k*ri.::1302

l6g6L Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dad Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah, ';'3 '; "Nabi mempercayai

semua apa yang didengarrrya'," iaberkata, "Mereka (orang-

orang munafik) berkata, 'Kami berkata sesuka kami,

kemudian kami bersumpah, dan ia (Muhammad)

membenarkan perkataan L*oir.r:1303

16962. At Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid,

dengan pendaPat seruPa dengannYa.

Adapun firman Allah, 4\b1 "Ia beriman kepada Allah,"

Mujahid berkata, "Ia membenarkan bahwa Allah Matra Esa dan tidak

ada sekutu untuk-Nya."

Firman-Nya, <r-WA b|j " Iulempercayai orang-orang

muktnin.,, Maksudnya adalatr, ia membenarkan ucapan orang mukmin,

bukan orang kafir atau munafik. lni merupakan pengingkaran Allah

kepada orang-orang munafft yang mengatakan bahwa Muhammad

,ro, Mu;ahid dalam tafsirnya (371) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (611827).
1303 As-Suyutlri dalam Ad-Durr Al Mantsur (41227).
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mempercayai apa yang ia dengar, seakan-akan Allah berfirman,

"Sesungguhnya Muhammad hanya mendengar yang baik-baik,

membenarkan apa yang diwatryukan Allah kepadanya, serta

membenarkan ucapan orang mukmin, bukan ucapan orang munafik
dan orang yang mengingkari Allah.'

Pendapat lain menyebutkan batrwa firman Allah, b$
<r-UA " Mempe r c ayai or ang-or an g mulonin, " maksudnya adalah

mempercayai orang-orang mukmin, karena orang-orang Arab

biasanya mengucapkan apa yang kami sebutkan, 'aA,Tj 'i LIT yang

artinya, aku membenarkannya sebagaimana yang tertera pada firman-
Nvu, @ ..,7;:'3 

"iti ,fi. # s; iR;\ {L'S t,Ko*t*ntoh,

'Mungkin telah hampir datang kcpadamu sebagian dari (adzab) yang

kamu minta (supaya) disegeralwn itu'." (Qs. An-Naml l27l: 72)
Artinya yaitu sebagian dari adzab. Hal ini diperkuat oleh firman-Nya,

'o;ij-'&'iir$- u(Jntuk orang-orang yang talafi kcpada

Tuharuya." (Qs. Al A'raaf l7l: $$ Mioyq untuk orang-orang yang

takut kepada Tutrannya.

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh atrli tafsir.

Mereka yang berpendapat demikian adalatr:

16963. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatl
menceritakan kepadaku, Muawiyah menceritakan kepadaku

dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 1\ Vr_
<r-UA lrgj"Ia beriman kcpada Allah, mempercayai

orang-orang mulonin." Artinye ia beriman kepada Allah,
dan orang-orang mukmin membenarkan ucapannya. l3G

13* Ibnu Atu Hatim dalam tafsirnp (6llt27) dm Al Bagfuwi dalarn Ma,alim At-
TaruilQn4\.
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- Para ulama berbeda pendapat tentang qira'at ayat, 4^fr3

"KnWt; 'u-;ft "Dan *rrioi rahmat bagi orang-orang yang

beriman di antara l(amu."

E- Mayoritas ahli qira'atterkemuka membacanya, i-;$.'^:$i
f9 liJ( yang maknanya, katakanlah wahai Muharnmad, bahwa

mempercayai apa-apa yang baik dari yang didengarkan, akan lebih

baik bagimu, dan itu merupakan rahmat bagi orang-orang beriman.

Sementara itu, mereka mer-rafa'-kan kata 'l}'j, sebagai athaf atas

t 
"tu 

iilf.
Sebagian ulama Kufatr membacanyu lbt sebagai othaf atas

kata *r, y*g maknanya, katakanlah wahai Muhammad, bahwa

mempercayai apa yang didengar, akan baik bagimu, dan mempercayai

apa yang didengar, adalah sebuah tahmat.1305

Abu Ja'fer berkata: Menurutku qira'at yang paling benar

adalah yang mer-rafa'-kan kata i;i1 seUag u athaf atas kath i,iit,
yang maknany4 ia merupakan ratrmat bagi orang-orang beriman di

antara kalian, dan Allah menjadikan rahmat bagi orang yang

mengikuti petunjuk serta membenarkan apa yang diwahyukan

kepadanya dari Tuhannya, sebab Allah SWT menyelamatkan mereka

dari kesesatan dan membalas orang-orang yang mengikuti petunjuk-

Nya dengan surga-surga-Nya.

r3o5 Hamzah membaca firrran Allatr, K" tfit; '--;i- '6:13 uenc-
kasrah-kanrrya karena athaf fr, dan maknanya adalah, mendengarkan yang

baik-baik, dan mendengar itu merupakan rahmat bagi orang-orang mukmin.
Sebagian ulama membacanya itFi1 dengan men-dhammah-k'anaya, ia
diposisikan sebagai khabar ibtida', karena ia merupakan sebab orang-orang
mukmin beriman. Lihat Hujjah Al Qiraat Oal. 32).
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:,L1 6 33 iAi:,5 XS'e;l F fiU<,)g"

@t<,wygrasy
uMqel<a bersumpah lnpoda l<f,nuu derryan barna) Nlc.h

urfiik mencmi lcrridlwantrur, Padahal Nlah dilrr Rasal'Nyc
irntlah tdrJglebih patut mqela caril<uidhaanrrya iilrr-

mqel<a adalah or(mg.or(mg yolr.g rnrntl<tnin,"

(Qs. At-Taubah I9l: 621

Takruil fiman Allah: 'Kti ';4-#tr fJ ;r\ 5;,*
<r,4t l')\1 bL :;; 6 .fr ,4;rS (irereha bersumpah

kepada hamu dengan [namal Allah untuh mencari heridhaanmu'

padahal Allah dan Rasal-Nya itulah yang lebih patut mereka cari

heridhaannya jiha mcreha adalah orangorangyong muhmin)

Abu Ja'far berkata: Allah mengingatkan orang-orang

mukmin dan Rasulullah SAW, bahwa orang-orang munafik

bersumpah kepada kalian dengan nama Allah agar kalian ridha dengan

mereka, padahat Nabi SAW telah menyampaikan kepada kalian

tentang perlakuan mereka yang menyakiti Rasulullah SAW dan

memfitnah serta menyebutkan keburukan-kebunrkan beliau. Perbuatan

mereka itu didukung secara sembtrnyi-sembunyi oleh orang-orang

kafir. Sumpatr palsu mereka 
-bahwa 

mereka tidak akan melakukan

hal itu dan itu demi agama kalian, serta akan senantiasa mendukung

kalian dalam menghadapi musuh-musuh kaliar- hanyalah untuk

mendapatkan kerelaan kalian.

oleh karena itu, Allah berfirman, *j- 6 3 {At::ti f;it
"Don Allah beserta Rasul-Nya lebih berhok untuk dia cari kcridhaan
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keduanya.' Yaitu dengan cara bertobat dan mengakui apa yang

mereka ucapkan. <r:rt $(b i,! " Kalau mereka benar-benar

orang yang berimaz. " Maksudnya adalatr jika mereka membenarkan

keesaan Allah, yang dibuktikan dengan janji dan balasan siksaan dari-

Nya.

Pernyataan kami juga diungkapkan oleh para atrli tafsir.

16964. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qata.dah, tentang firman Atlah, 5;'g-
'P;7 iS n, "I'lereka bersumpah trcpada kamu

dengan (narna) Allah untuk rnencari keridhaanmu," ia

menyebutkan kepada kami batrwa seseorang dari kalangan

munafik berujar, "Demi Allah, mereka adalah orang-orang

pilihan dan pemuka-pemuka kami yang agung. Jika yang

dikatakan oleh Muhalnmad itu benar, maka mereka lebih

buruk daripada keledai."

Seorang muslim yang mendengar perkataannya lalu berujar,

"Demi Allall perkataan Muhammad memang benar adanya,

dan engkau merupakan seburuk-buruk keledai." Mendengar

ucapan tersebut, orang munafik tadi pergi menemui Nabi

SAW untuk mengadukannya. Setelah itu Nabi mengutus

seseorang'untuk memanggil orang muslim tersebut ke

hadapan beliau. Orang munaf.k tadi lalu bertanya kepadanya,

"Apa yang membuatnu keberatan dengan perkataanku?"

Orang munafik itu latu melaknatnya dan bersumpah dengan

nama Allah dari apa yang ia katakan. orang muslim tadi

kemudian berkata, "Ya Allal:, benarkanlah orang yang benar

dan dustakanlah orang yang berdusta." Kemudian turunlatt
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ayat, tjL;-6 3 $i';K() ?ritr'fl ;'t,5#-
@t <J:".j) l'1;\1 ol"Mereia bersumpah kepada kamu

dengan (nama) Allah untuk mencari keridhaanmu, padahal

Allah dan Rasul-Nya itulah yang lebih patut mereka cari

lrcridhaannya jit@ mereka adalah orang-orang yang

mukrtin."13o6

rt{tC

ruL'r#, <Ja A;;rK ; tG 6 ^iY;t;- {
@ j=5ii3H16y;W.,^*

*Tidaklah mqelra (ormrg-orang rrnmafik itu) mengetaluli-

bahwasanyabarangsiapanrenrrrtarr'rgNlahdrn'RasntLNyo,
malu ses-unguhny a nsaba Jalwnarrlahfugfuq l,clorl

mqela di dalmmya lu adalah}rlhinafrrJ yctJgbesoL"

(Qs. At,Taubah [9]:63)

Takwir frma4 An1h.: a/;t fi lG, i; |,3Y;J3-'J
iJi;i GiiGHl-Als$ta'yA:,'i+ i"9 :G su i'&:s"'*ir, ^)i,*o

[orang-orang munaftk ital mengetahui bahwosanya barangsiapa

menentang AAah dan Rasul-Nya, maha sesungguhnya neraka

t36 Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Dala'il An-Nubtrwwah (134),Ibnu Abu
Hatim dalam tafsirnya (6/1E28), Az-Zujaj doJam Ma'ani Al Qtr'an, Q1457), Al
Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (3174), dan tbau Athiyyah dalam Al
Ivluhoro Al Wajiz (3153).
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Jahonamlah baginya, kehal mercka di dalamnya. Itu adatah
kehinaan yang besar)

Abu Ja'far berkata: Allatr berfirman, *Tidakkah orang-
orang munafik tatru batrwa orang-orang yang bersumpah palsu dengan
rurma Allah di hadapan orang mukmin hanyalatr untuk mendapatkan
kerelaan mereka menunjukkan pada diri mereka terdapat sifat-sifat
munafik, dan barangsiapa yang memerangi Allah dan Rasul-Nya
dengan menyalatri perintatr keduanya, maka:

ru, 
"( 

frt <rt " sesungguhnya neraka Jalnnamlah
bagilrya, " maksudnya adalah pada Hari Kiamat.

+.t:^> "Kekal mereka di dolamnya,,, maksudnya adalah,
mereka akan tinggal selanranya di dalam Neraka Jatranam.

iii Gl;rt 6ys "Itu adalah trehinaan yang besar."

Seakan-akan Allah ber{irmaru "Mereka akan tinggal didalam
Neraka Jatranam untuk selamany4 dan itu merupakan kehinaan yang

besar."

Lafa* Slidibaca dengan mern-fathah-kan huruf alif-nya,
yang bermakra, tidakkah kalian tahu bahwa orang yang menentang
Allah dan Rasul-Nya tempatnya adalah di Neraka Jahanam. Fungsi
kata ya'lamuu pada kalimat tersebut adalatr seakan-akan mereka
menjadikan huruf anna pada kalimat tersebut diulangi dua kali dan

kebanyakan ulama berpegang pada pendapat ini. Jadi, trhabar dari
kalimat tersebut tidak mencakup kalimat yang pertama.

Sebagian pakar natrwu Bashrah lebih condong meng-kasrah-
kan kata anna yang berada pada permulaan kalimat, karena
bergandengan dengan huruf fa', dar, menurut mereka, keberadaan

huruf /a'tersebut menunjukkan batrwa kalimat tersebut sebagai a/
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jau'ab al jazaa'. Jika hal itu merupakan balasan yang berbentuk a/

jawab al jazaa', maka ia lebih pantas dijadikan sebagai permulaan

kalimat.l3oT

Abu Ja'far berkata: Qira'at selain mem-fathah'L<M kedua

kata anna yang pertama dan keduq tidak dibenatkan, karena itu

merupakan qira'at yang masyhur di kalangan ulama, dan alasannya

telah kujelaskan sebelumnyq yaitu berdasarkan sisi batrasa Arabnya.

oco

cq # i:; 4 d"j3 6 <r.i-.cJt\ 3::z_

@ 6i3,r e'aL'ifi €rLri*t:t $ 
"*.$

"Orang-oraflg yorrrg munafik iat tukut al@rr diamlrrtlron

terhado\ nqeka sema/;,,t swah yolttg menuangl<mt apa yartg

tdrsertktnyi ilalarn hati mqelca, Katal<mtlah l<epada

nterelcar "Teruslcmtlah eiel<art eiekanrrw, (tcrhadap N[ah
don Rdlnt .*, 

"L 
*** 

l#r*ff 
nmy atat<an

(Qs. At Taubah l9lz 64)

rakwir {irman Allah: iii *.{'-d"i3 3<r}#\"1z
1i:r,i(,'b9 61 1tr;Ft-$i.;€ Oq # (orans-

orang yang munalik itu takut akan diturunkan terhadap mereka

sesuatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati

mereka Katakanlah kepada mcreha, "Teruskanlah eiekan-

Lihat Ma'ani Al Qur'anY,arya Az'Zujaj QlaS\.
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ejehanmu [terhadap Allah dan Rasur-Nyal sesungguhnya Allah
ahan menyatahan apayarrg homa takuti itu')

Abu Jarfar berkata: Allah mengingatkan dalam firman-Ny4
"orang-orang munafik khawatir jika tunm ayat yang menceritakan
dan menampakkan apa yang mereka sembunyikan di dalam hati
mereka."

Pendapat lain menyebutkan bahwa Allah menurunkan sebuah
suratr kepada Rasulullah sAw, karena orang-orang munafik enggan
patuh kepada Rasulullah sAw dan mereka menyebutkan perkara
Rasulullah dan orang-orang mukmin. Mereka berujar, ..semoga Allah
tidak membuka rahasia kami." Allah lalu berfirmai, "Katakan kepada
mereka wahai Muhammod, 'Terwlah karian memperolok-olok
(lramt)'. Hal ini sebagai bentuk peringatan dan ancaman bagi
mereka."

6i:J3 11, bi /^1 5L ,sesungsuhnya Auah akan
menyatalcan apa yang kamu tahuti itu."

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh para atrli tafsir.
Riwayat yang menjelaskan demikian adalatr:

16965. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Is4 dari Ibnu
A.pu Najih, W. Mujatrid, tentang firman Allah, 3:j,Z_

A 4 ffi 6 <rhfi|', aang-orans yans munafik
itu talat alwn diturunlun terhadap mereka sesuatu surah,,,
ia berkata" "Mereka saling berbincang, kemudian mereka
berkat4 'semoga Allah tidak memb,ka ratrasia yang kami
bicarakan'.-1308

Mujahid dalaur ta&irn>a (hat. 371).
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16966. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hujjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan redaksi yang

sama. Hanya saja, ia berkata, "Rahasia karni ini."l3oe

1i:i,i V, A, 'fr 5t " sesungguhnva Allah atran

menyatakan apa yang kamu tahfii ifz. " Maksudnya, AUatI

memperlihatkan kepada kalian, wahai orang-orang mwtafik,

apa yang kalian khawatirkan akan diperlihatkan. Kemudian

Allah menampakkannya di hadapan mereka kebunrkan dan

aib-aib mereka. Surah ini juga disebut Al Fadhihah

(penyingkap).

16967. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, ia berkatq "surah ini juga disebut

suratr Al Fadhihah, yutu peny.ingkap kejelekan orang-orang

munafik."l3lo

coo

N 5"5s3 .?:i (4 *ydfr ;{iA I s

6i# lK.,;;;'-Al,
"Don iikol<ffiu taruldl<f,rJlnpoda mrl":el<a (tentang apd yang

merekalakul<frrr iai, tpnutlah merel'a al<f,rr maniawab,

'Seszngguhrryat<onrihaffydlahbqsend.o,'gwaudmt

t'' Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(611829).
rrro fiou Abu Hatim datam tafsinrya (611829), Abu Hayyan dalam Al Bahr Al

Muhith (51452),dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al waiiz (3154).
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bennain-mf,in saja' . Katal.anlah,' Apdllurh dengan Allah,
dydt.dydt Nyo dm Rasrl.Nyc l<frnru selaluberolok olok'?"

(Qs. At.Taubah [9]: 65)

rarrwir fiman Altah: (2- *y#f,i ;-l{U 4S6i# -!K -e;ii .46 fi9:gsi,-ril @an jika
kamu tanyakan hepada mereka [tentang apa yang mereka lahukan
ilul, tentulah mereha ahan menjawab, usesungguhnya hami
hanyalah bersenda-gurau don bermain-mak saja." Kotakanlah,
uApahah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya hamu selalu

berolok-oloh?)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman kepada Nabi SAW,

"Apabila engkau bertanya kepada orang-orang munafik tentang

perkataan batil dan dusta yang mereka katakan, maka tentunya mereka

akan menjawab, 'Kami mengatakan hal itu hanya untuk bersenda-

grrraq dan kami duduk serta berkumpul hanya untuk bercanda dan

bersenda-gurau'. Allah lalu berfirman kepada Muhammad, 'Katakan
walrai Muhammad, apakah dengan Allah, ayat-ayat Al Qur'an-Nyq
dan Rasul-Nya, kalian memperolok-oloknya'. "

Ibnu Ishak berkata, "Perkataan ini juga diungkapkan oleh
para ulama. Riwayat yang menjelaskan demikian adalatr:

16968. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami, ia berlcata dari Ishak, ia berkata"

"Para ulama yang sependapat dengan pandangan tersebut

salatr satunya adalah Wadi'ah bin Tsabit, ia menyarnpaikan
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hal itu kepadaku, ia adalah saudaxa bani umayyah bin zaid,

yang berasal dari bani Amr bin Auf''l3ll

16969. Ali bin Daud menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Al-Laits menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam bin

Sa'ad menceritakan kepadaku dmt zud bin Aslam, bahwa

seorang lelaki dari kalangan mturafik berkata kepada Auf bin

Malik saat perang Tabuk, "Kami tidak pernah melihat Al

Qur'an mereka yang senantiasa kami cintai di dalam hati, dan

kami tidak mendustakannya. Kami juga tidak menjadi lematr

ketika ia diturunkan." Mendengar hal tersebut, Auf berkata

..Engkauberbohong.Engkauorangmunafik.Akuakan

memberitahukan hal ini kepada Rasulullah sAw.' Auf lalu

pergi menemui Rasulullah sAW untuk memberitahukan

kejadian tersebut. Namun ketika ia sampai, Allah telah

menurunkan wahyu (tentang kejadian tersebut)' "

zud berkata: Abdultatr bin Umar berkata, ttflku melihat

orang munafik itu bergantung pada sabuk unta Rasulullah

SAW hingga kakinya tersandung batu dan berkata' tt-fiL
qJ;: jp''Srrungguhnya knmi hanyalah bersenda-gurau

dan bermain-main saja'. Nabi sAw lalu bersabda

kepadanya, 6ii# |K.4;;r'*); $$ 'APatrah

denganAllah,ayat.ayat-Nya,danRasul.Nyalrnmuselalu
' berolok-olok'?Beliautidakmenamb&hny4',l3lz

t6g70. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Hisyam bin Sa'ad

r3rr Ibnu Hisyam dalam ls-Silah An-Nabav'iyyah@1195)'
r3r2 15oo Abu Hatim dalam tafsirnya (611829\'
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menceritakan kepadaku darl Zard bin Aslam, dari Abdullah

bin Umar, ia berkata, "Seorang lelaki berujar pada saat

perang Tabuk dalam sebuah majelis, 'Kami tidak pernah

melihat Al Qur'an mereka yang senantiasa kami cintai di

dalam hati kami dan tidak mendustak.mnya. Kami juga tidak

mejadi lematr ketika ia diturunkan'. Seorang lelaki dalam

majelis itu lalu berkata" 'Engkau berbohong! Akan tetapi

Engkau orang munafik. Sunggutr, aku akan

memberitatnrkannya kepada Rasulullah SAW'. Ia lalu

menyampaikan hal tersebut kepada Nabi SAW, kemudian

tururtatr Al Qur'an."

Abdullatr bin Umar berkatao *Aku melihat orang itu
bergantung pada sabuk pelana unta Rasulullah SAW, sampai

. ia tersandung batu, lalu ia berkata, ',X; 3F % Csy
'Sesungguhnya kami hanyalah bersenda-gurou dan bermoin-

main saja'.

Rasulullatl SAW lalu bersabda (dengan moogutip ayat), $$
E ilK'ltii-l{ 6i# }1!{ -r1;;.Au
$5,y.a[t"n dengwr A[iah, 

-ayot=ayat-Nya 
dan Rasut-Nya

lramu selalu berolok-olok? Tidok usah kamu minta maaf
lrarena kamu kafir sesudah berimant."t3t3

16971. Yaqub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Ulayyatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub
memberitatrukan kepada kami dari Ikrimah, tentang firman

l,:y, #.s #5 ix^ t:! ^r:1<) 
i{i|.;iu 4 i6u$:

'#. 
- iiK'iyry{ @D. o, ;;,ri i{ .p-r::;, ryr;;g-ii#'"&"&GfrH":t'#t

r3r3 16ou katsir dalam tafsirnya (7t227).
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,t)

<4r;1 "Daniika kamu tanyakan kcpada mereka (tentang

apo f""S mereka tahttran itu), tentulah mereka alan

menj6v,ab,'sesungguhnya Kami hanyolah bersenda-gurau

dan bermain-main saia'. Katakanlah, 'Apalwh dengan Allah,

ayat-ayat-Nya dan Rasul'Nya kamu selalu berolok'olok'?

Tidak usah kamu minta maaf karena lamu kafir sesudah

beriman. Jika Kami memaaflran segolongan lmmu (antaran

merelra tobat), niscaya l{ami akan mengadzab golongan

(yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang

selalu berbuat dosd."

Ia berkata, "Ada seorang lelaki berkata, 'Ya Allah,

sesungguhnya aku mendengar satu ayat yang ketika aku

mendengarnya maka bulu kudukku merinding dan janhurgku

berdetak kencang. Ya Allatr, jadikanlatr kematianku terbunuh

dalam peperangan di jalan-Mu'. Kemudian tidak seorang pun

berkata, aku memandikannya, mengkafankannya, dan

menguburkannya (mati syahid). Kemudian Ia terbunuh pada

perang A1 Yamamah dan tidak seorangpun orang muslim

pada saat itukecuali ada yang mendampinginya'"l3!4

16972. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang f,ry* Allah, 4S
{:;3 ,i;t CL *t,$fr 6W"Pan iitra tramu

tanyakan kcpada mereka (tentang apa yang merelca lahtkan

itu), tentulah merekn akan meniawab, 'sesungguhnya Kami

hanyalahbersenda-guraudanbermain-mainsaia""ia
berkata, Setiap orang berkata, tatkala kami bersama

r"o lbnu katsir dalam tafsirnya (71228).
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Rasulullatr SAW dalam perjalanan menuju perang Tabuk,

dan di antara orang mturafik ada yang berkata, 'Aku berharap

lelaki ini akan menaklukkan istana Syarn beserta benteng-

bentengnya"' sungguh jauh sekali, jauh sekali!', Allatl

menampaltcan apa yang mereka ucapkan kepada Nabi SAW,

kemudian Nabi berkata, 'Tahanlah tunggangan kalian!'

kemudian Nabi mendatangi mereka" lalu beliau berkatq

'Kalian berkata begini? Dan kalian mengatakan begitu?'

mereka menjawab, 'Wahai Rasulullah kami hanya bersendau

gurau dan main-main saja, kemudian Allah menunurkan ayat

yang menceritakan diri mereka dari apa yang kalian

dengar'."1315

16973. Muhammad bin Abdul Ala menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadalr, tentang firman Allah, 
"{S,#;i 3F (L CSy 4fli ;tiW"oon iitra tramu

tanyakan lrepada merelw (tentang apa yang mereka lahtlan

itu), tentulah mereka alcan menianab, 'Sesungguhnya Kami

hanyalah bersenda-gurau dan bermoin-main saia'," ia
berkat4 tatkala Nabi SAW berada pada perang Tabuk, orang-

orang munafik yang mengendarai tunggangannya berlalu di

hadapannya, kemudian mereka berkata, 'Apakah lelaki ini

mengira bisa menaklukan istana Rum dan bentengnya?'

Kemudian Allatl memberitahukan apa yang mereka ucapkan,

kemudian rasulullah berkata, "Panggilah orang'orang itu

sebentar!" setelah itu karni dipanggil di hadapan beliau, lalu

beliau berkata, 'Apakah kalian mengatakan begini dan

r3r5 16oo Abu Hatim dalam tafsirnya (6/133).
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begitu?,Kemudian mereka bersurrrpa}r dan berkata, 'Kami

tidak melakukan kecuali kami hanya bersenda gurau dan

hanya main-main saja'. " 
13 16

16974. Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ma'syar

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ka'ab dan

lainnya, mereka berkata, ''Seorang munafik berkata
.Tidaklah aku memperhatikan Al Qur'an mereka kecuali hati

kami membencinya, lisan kami mendustakannya, dan ia

melemalrkan kami ketika diturunkan'. Kemudian ucapannya

itu disampaikan kepada Rasulutlah SAW, lalu ia mendatangi

Rasulullah sAw saat beliau akan pergi dan sedang

menunggan8Wh,laluberkata'wahaiRasululla}rSAw,
sesungguhnya kami hanya bersenda-gurau dan main-main'.

Beliau lalu bersabda (dengan mengutip ayat), '*);1 N
- '.'<r;t'r,r, i'KXli,i*S @ 6ilir:1' ;K-"1;;-Gi ilLL duW i:+3 {"; Fe ti fr ,L

@ ''noo*h dengan Allah, ayat'ryat'Nya dan Rasul-Nya

lramu selalu berolok-olok? Tidak usah ftnmu minta maaf,

larena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami memaaflran

segolongan knmu (antaran mereka tobat)' niscaya Kami

alranmengadzabgolongan(yanglain)disebablmnmerelrn

adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa"' ' (Qs' At-

Taubah [9]: 65-66)

Keduakakinyalaluberbenturandenganbebafuan,danNabi

SAwtidakmenaruhperhatiansedikitpunkepadanya,

,r,u Abdurrazzak dalam tafsirnya Qll57), Al Wahidi dalam Asbab An-Nuzul (hal'

I 69), dan As-Suyuthi dalam Lubab An'Nuqul (hal' I I 9)'
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sedangkan pada saat itu ia bergantungan pada tali pengikat

pelana Rasulullah 5a1Y.rrl 3 17

16975. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dad Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah, ,:f;i ,fr" (2- CSy

"Sesungguhnya Kami honyalah bersenda-gurau dan

bermain-main saja," ia berkata: Seorang lelaki munafik

berkatq "Muhammad menceritakan kepada lcami bahwa unta

seseorang berada di bukit ini dan pada hari itu, padahal ia

(Muhammad) sendiri tidak mengetahui sesuatu yang

gaib.'trte

16976. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dad Juraij, dari Mujahid, dengan redaksi yang

serupa.

coc

p W e Ji oL'K{-#.a. i6'itii:35
6r?13,t1-i;\Y{L 43

u T iilak us ah l<anvu minta maat, lcor ena l,affau kf,fir s esudah

bqimmr. Jil<a Karni munaafl<m segolongan l<frnau (lanuran
msela tobat), niscaya Karni al<frrr mengadzab golongart

r3r7 16no Katsir dalam tafsirnya (7 /226 dar. 227).
r3rt MuSahid dalarn tafsirnya (hal. 372) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya

(6/1830).
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(yar:rgliclir;) disebabl<m rn,rr:el<a dndf,h ot(mg'otdrrg y@tg

selalubqbnt ilosd." (Qs. At'Taubah [9]: 66)

Takwil firman Auah: ,x1 oL"-S*),33. i6{lit#7
A? $\f i\,W +dA'{q gS G riuo* usah kamu

mkn maaf, karena kamu kalir sesudah beriman. Jika Kami

memaalkan segolongan kamu [lantaran mereka tobat], niscaya

Kami akan mengadzab golongan [yang lainJ disebabkan mereka

adalah otang-otang yang selalu berbuat dosa)

Abu Ja'far berkata: Altah berfirman mengingatkan Nabi

Muhammad SAW, "Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang

menyebut sifat-sifatmu seperti merekao lir.l'S 'Tidak usah lramu

minta maaf , dengan kebatilan yang kalian ucapkan, dan kalian hanya

berkata, 'I(ami hanya bersenda-gurau dan main-maitl''"

Adapun firman-Nya, ifi{ X "Karena lwmu lwfir"' ia

berkatq "Kelalaian telatr kufur terhadap kebenaran lantaran perkataan

kalian tentang Rasulullatr sAw dan orang-orang beriman."

K -,tt 1, 3Jt "sesudah beriman," yaitu setelatr kalian

membenarkan dan mengakui kebenaran risalatr yang dibawanya.

Sedangkan firman Al1ah, "'& +$'€4 fi6 & d oL

,,Jika Kami memaaflran segolongan lwmu (antaran mereka tobat),

niscrya Kami alcan mengadzab golongan (yang lain)"' maksud kata

ti:iSt padaayattersebut adalah seorang lelaki saja'

16977. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, ia berkata,

"Adapun yang aku dapat menerima dari apa yang

disampaikan kepadaku oleh Maktrsya bin Humair A1 Asyja'i,
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sekutu bani SalamalL disebutkan batrwa ia mengingkari

sebagian yang ia dengar dari merek".rrl3le

16978. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Zaid bin

Hibban menceritakan kepada kami dari Musa bin Ubaidah,

dari Muhammad bin Ka'ab, tentang firman Allah, $ J;3 oL

'& fi6 "Jiko l{ami memaa/kan segolongan kamu

(intaran mereka tobot)," ia berkata, "Maksud tirtta'uV
adalatr seorang lelaki."l32o

Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang penafsiran ayat

tersebut.

Sebagian berpendapat batrwa maknanya adalah, jika Kami

memaafkan segolongan kamu lantaran pengingkaran kalian

sebelum kalian menjadi kafir, niscaya Kami akan mengadz-ab

golongan (yang lain) lantaran pengingkaran mere-ka dan

olok-olok mereka terhadap ayat-ayat Allah dan Rasul-Nya.

16979. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mat, ia berkata: Sebagian mereka berkata, "Seorang

lelaki di antara mereka tidak mau berkomplot dengan mereka

dalam pembicaraan itu, dan ia berjalan di sisi mereka.

Kemudian turunlah firman Allah, & W $ &i oL

'W +i3 'Jika Kami memaaflran segolongan kamu

(antaran merelca tobat), niscaya Kami akan mengadzab

golongan (yanglain)'.

r3re 16nu Hispm dalam As-Sirah An-Nabaviyyah (41195).
r32o 66o Hatim dalam tafsirnya (6/1831) serta As-suyuthi dalam Ad-Dun Al

Mantsur (4n3D, dan ia menyandarkan sanad-nya kepada Ibnu Abbas.



Swulhlr'fianfuh

Jadi, kata hG Uermakna satu."l32l

Pendapat lain menyebutkan batrwa makna ayat tersebut

adalah, jika sebagian mereka bertobat, maka Allah akan

mengampuninya, dan Allah akan mengadab orang-orang yang tidak

mau bertobat.

Adapun firman Allatl, Ar* $4 "Mereka adalah

orang-orang yang selalu berbuat dosa," maknanya adalah, Kami akan

mengadzab sebagian dari mereka lantaran perbuatan dosa mereka,

yaitu kafir terhadap Allah dan tudutran mereka kepada Rasulullah

SAW.

ooc

<r#k,#.'.u, AaA. bi{5\3 l'}ifi
V:ttrfia#jcrtrx*<;*i frA\

@ <rj*ii p' <4i)fii 5Y-i$t x
" Or artg- or or.g nwwfik laki'laki dmt p u empuan. S eb agPan

dengmt sebagimt ymtglain adalah s61tnct, mereka rnenyunth

mqnbrnt yrrng fiwnSl<flr dmt melarangbqbuat yolttg mal<ruf

dmt merela menggenggarril<mt tanganrrya. Merel<a telah

lupat<epada Nldh, mal<n Nlah melupal,m mqela'
Sesnnggulnya orutg.orang rnmafik itu ddaldh onmg'or(mg

yorng fasik.u (Qs. At'Taubah l9l: 67)

t32r Abdunazzak dalam tafsirnya (21158), Al Baghawi dalarn Ma'alim At'Taruil
(3t77), dan Al Qurttrubi dalam tafsirnya (8i 199).
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Takwil liman Allah: '6'i;# U{5\3 i,i;*:'r
-lfi W A I 6#j r- iJ;3 * Or$J hA\ O'pY.
@ 6j4)i p' <4).fi\ 5L W (orans-orang

munaftk laki-taki dan perempuan. sebagian dengan sebagian yang

lain adalah sama, mereka menyaruh membuat yang mungkar dan

melarang berbuat yang makru! dan mereka menggenggamkan

tangannya, Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan

mereka. Sesungguhnya orang-orang munaftk itu adalah orang-

orang yanglastU

Abu Ja'far berkata: Firman lttan,Liiiil$ ';ti;fi\
"Orang-orang munafik laki-laH dan perempuan," maksudnya adalah

orang-orang yang menampakkan keimanan mereka secara lisan di

hadapan orang-orang mukmin, dan menyembunyikan kekufurannya

kepada Attah serta Rasulutlatr di dalam hati mereka'

'el d A34 "sebagian dengan sebagian yang lain,"

maksudnya-uad*r, mereka itu satu bagian, dan urusan mereka hanya

satu. Secara zhahir mereka beriman, namun dalam batin mereka kafir'

Mereka saling menganjurkan kepada kemungkaran, yaitu kafir kepada

Allah dan Mghammad SAW dengan risalah yang dibawany4 serta

mendustakannya.

Adapun tentang firmari Allah, i.i-iAi * 6t+'-5 "Dan

melarang berbuat yang mabuf," ia berkatao "Mereka bahu-membahu

melarang orang-orang untuk beriman kepada Allah dan kepada risalah

yang dibawa oleh Rasul-Nya."

Tentang firman Allah, AS 6j4: "Dan merepa

menggenggamftnn tangannya," ia berkata, "Mereka menahan harta

mereka dan tidak menafkahkannya di ;ialan Allah. Bahkan mereka

tidak mengeluarkan zakat, lalu mereka melarang orang yang



$;norhtru.fiontfuh

diwajibkan Allah mengeluarkan zakahya untuk menunaikaffrya

kepada yang berhak. Riwayat yang menjelaskan demikian adalatr:

16980. Mutrammad bin Amru menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, ia berkata dari Ibnu Abu Najih,

dari Mujahid, tentang firman Allah, AS 6#j "ion
mereka menggenggamkan tangannya," ia berkata, "Mereka

menghalangi mengeluarkan nafkatr kepada yang berhak." 132

16981. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, dengan redaksi yang sama.

16982. Al Mutsanna menceritakan kepadalar, ia berkata: Ishak

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatr

menceritakan kepada l<ami dari Waraqa, dari Ibnu Abu Najih,

dari Mujatrid, dengan redalsi serupa

16983. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaktr dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan redaksi yang

serupa.

16984. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan

["p"9" kami dari Qatadah, tentang firman Altab 6Hj
ii*: "Dan merelu menggenggamlcan tangannya."

t'2' Muiahid dalam tafsirnya (hal.372), Abu Hatim dalam tafsimya (6/1832), dan
Abu Ja'far An-Nuhhas dalart Ma'ani Al Qur'anQD3l).
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Maksudnya adalatr, mereka mempersulit orang untuk berbuat

baik.I323

16985. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dali Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, 6#j
AS "Dan mereka menggenggamkan tangannya," ia

berkata, "Mereka menahan tangan mereka untuk tidak

berbuat kebajikan." I 324

Adapun firman Allah, # '1i. W "I"lereko telah lupa

lcepada Allah, maka Alloh melupakan merelca," malclanya

adalah, mereka meninggalkan Allalt dengan tidak mematuhi

dan mengikuti perintah-Nya" maka Allatt meninggalkan

mereka dengan tidak memberikan taufik, hidayatr, dan

rahmat-Nya.

Pada pembahasan sebelumnya karni telatr mernaparkan

bahwa makna an-nisyan adalah at-tmk (meninggalkan),

beserta dalil-dalilnya, dan diharapkan pengulangan ini dapat

bermanfaat.

Qatadah juga mengatakan hal yang sama.

16986. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman Allah SWT, !#
# 'A "Mereko telah lupa trepada Allah, mala Altah

melupakan mereka," maksudnya adalatr, mereka melupakan

1323 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (3t78).
1324 Abdunazzak dalam tafsirnya QtlSE), Al Qurthubi dalam tafsirnya (8/199), dan

Abu Hatim dalam tafsirnya (611832).

-

-t-21Ll



&rulhlu.,Tarz,fuh

(meninggalkan) kebaikan dan

(meninggalkan) keburukan. 
1325

Tentang firman Allah, 6j;\I\ i3 6a;ift 5y-
,rsesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang'orang yang

fasik" ia berkata, "Sesungguhnya orang-orang yang mengkhianati

orang-orangmukmindenganmenampakkankeimanankepadaAllah

dengan ucapan mereka, padahat mereka mengingkari keimanannya di

datam hatinya, adalah orang-oriang yang keluar dari ketaatan kepada

Allah dan tidak beriman kepada-Nya serta Rasul-Nya'"

ooc

melupakan

1325 Ibnu Athiyyatr dzlamAt Muharrar Al Wajiz(3156)'


